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Aku berlindung dengan
kal i rn at- ka I i m at AII 6h ya n g

sempurna dari kejahatan
se m u a ya n g d i ci pta ka n -Nya.

(HR. Muslim, no.2708)

Dffi "Moi]ltk'D*sa
atau,,Kota

. o,i. t, u -,.")\ J., i&i W *e\ q3e.p;: *: TUJI q)) utu^ar L

W \l;i-3,{Jii';F: ryii\ yp :,'--lr't; rrp

q3\; ?:\i.Gi ?:\bf b1\FS
Wahai Allhh, Rabb tujuh langit dan apa-apa yang dinaunginya;
Rabb tujuh bumi dan apa-apa yang ada di atasnya;

Rabb yang menguasai syaithan-syaithan dan semua yang disesatkan

oleh syaithan; Rabb yang menguasai angin dan apa-apa yang

dihembuskannya;

Kamimemohon kepada-Mu kebaikan desa (kota) inidan kebaikan
para penghuninya serta keboikan apa-opa yang ada di dalamnya;

Dan kamiberlindung kepada-Mu darikeburukan desa (kota)

ini dan keburukan penghuninya serta keburukan apa-apa
yang ada didalamnya.

(HR. ath-Thabarani dll,
dishahihkan oleh al-Albani di dalam

Silsilah ash-Shahihah, no. 27 59).
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Heffia*-Hat**ah t
Fenomena berbondong-bondongnya kaum Muslimin lndonesia mendaftarkan diri

sebagai calon jamaah haji untuk memenuhi rukun lslam kelima, merupakan hal yang patut
disyukuri. Antrian panjang calon jamaah untuk bisa berangkat ke kota suci Mekah, sampai

harus menunggu hingga tahun 2020.Tujuh atau delapan tahun harus sabar menunggu semenjak
pendaftaran sekarang.

Di satu sisi, ini merupakan pertanda bangkitnya kesadaran umumnya kaum Muslimin untuk
mulai menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Sekaligus juga merupakan salah satu indikasi

meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat Muslim. Setiap orang yang cerdas dan dapat memahami bahwa
iniadalah ni'mat All6h w; , maka dia akanmenrt"lirlit l[^nr*i .berfirman 

:

+JJl Jrr *,y f\ t"_l

Nikmat apa saja yang engkau peroleh, maka hanyalah berasal dari AilAh. (QS. an-Nahl/16:53)

Namun bangkitnya kesadaran ini perlu diimbangi dengan bangkitnya semangat untuk memahami ajaran
lslam secara umum, dan memahami pelaksanaan ibadah haji yang benar secara khusus. Sehingga Haji Mabrur,
tidak hanya menjadi bahasa klise, atau sekedar menjadi judul besar dalam spanduk, ceramah dan khutbah,
sementara isinya jauh dari mabrur, wol'iyddzu billdh.Dalam hal ini, Ras0lul16h & , utusan AllAh yang kita bela, kita
hormati, kita cintai dan kita taati setiap titahnya, bersabda :

Ambillah dariku tata cara ibadah hajimu.l

Riwayat senada dalam ShahihMuslim, Abu Dawud dan lainnya dengan lafazh,

6 / zoz
ol-b , X>g> &-r

-l)

Hendoknya kamiu ambil manasik (tata cara) hojimu (dariku).

Sesungguhnya aku tidaktahu barangkali aku tidak akan berhaji lagi sesudah hajiku tahun ini.2

Sudah saatnya kaum Muslimin lndonesia semakin cerdas dan kritis.Tidak lagi terbelenggu pada sikap taklid
yang jumud. Tetapi menilai segala yang baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan apa yang baik dan burrJk,

benar dan salah menurut Alleh ffij , Rabb yang Maha tahu, dan menurut Rasul-Nya ffi , utusan All6h yang
terjaga dari kesalahan.

Perkataan serta perbuatan orang, betapapun tinggi kedudukannya, akan senantiasa diukur dengan perkataan
dan perbuatan Ras0lull6h S . Jika selaras dengan sabda dan perbuatan Beliau ffi , maka akan diteruskan, dan
jika tidak bersesuaian maka akan ditinggalkan.

Kemudian, betapapun tinggi keinginan orang untuk menunaikan ibadah haji, tetapi Al16h a;; dan Rasul-Nya

ffi hanya mewajibkan bagi orang-orang yang mampu saja, baik fisik maupun yang lainnya. All6h a.; berfirman :

v-"* etrlir$iU*tir&*,'*:t Y g- r
Alldh memiliki hak yang wajib dipenuhi manusia, yaitu berhaji di Baitulldh,

bagiyang memilikikemompuan menempuh perjalanan menuju kepadanya. (QS. Ali lmrdn/3:97)

Makaorang-orang yang belum mampu tidak perlu memaksakan diri bisa berangkat menunaikan ibadah agung
ini hingga misalnya, mencari pinjaman ke mana-mana. Ketika ada tawaran talangan hajipun, segera disambutnya.
Akibatnya orang-orang yang benar-benar mampu secara fisik dan financial, tergeser kesempatannya. Sementara
talangan-talangan haji semacam itu masih perlu dikaji lebih jauh status hukumnya menurut syariat. Bukankah
ibadah haji adalah salah satu wujud pelaksanaan syariat ? Nah tentu cara keberangkatannyapun harus diusahakan
agar semaksimal mungkin sesuai dengan syariat.

Alangkah rugi, jika perjalanan jauh nan melelahkan yang telah ditempuhnya serta biaya besar yang telah
dikeluarkan juga jerih payah yang telah dikerahkan itu tidak membuahkan haji mabrur. Agar ini tidak terjadi,
pastikanlah bahwa ibadah haji kita sudah memenuhi dua syarat diterimanya amal ibadah yaitu ikhlas dan ittiba'
Rasuljuga sejak awal sudah diawali dengan hal-hal yang tidak berbau syubhat apalagi haram.

Semoga All6h o;; menganugerahkan haji mabrur kepada semua kaum Muslimin yang menunaikan ibadah
haji. Waffaqan AI lah, wo Waffaqa al-Jamii{\
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Juga diriwayatkan al-Baihaqi dalam os-Sunan al-Kubra, ath-Thabrani dalam Musnad asy-Syamiwiin dan lain-lain, dari hadits JAbir bin
AbdillAh s;:.
HR. Muslim.
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Pembaca rahimakumul16h,
Bulan Ramadhan yang dinanti kedatangan oleh kaum Muslimin, kini

sudah berlalu. Mereka yang bisa memaksimalkan potensi diri untuk beramal

shaleh di bulan itu hendaklah bersyukur kepada Allah w;i ' Bagi mereka

yang tidak bisa melakukan amal shaleh dengan baik atau bahkan tidak

melakukannya, maka hendaklah bertaubat, memohon ampun kepada

Allah #& ! Namun janganlah terus larut dalam penyesalan tanpa diiringi

untuk memperbaiki diri. Kedatangan bulan Dzulhijjah dengan berbagai

keutamaannya, janganlah disia-siakan !

Diantara amalan terbesar yang dilakukan oleh kaum Muslimin di bulan

Dzulhijjah adalah ibadah haji. Gaung ibadah ini sudah terasa sejak jauh-jauh

hari bahkan sebulan sebelurnnya. Gaungnya begitu santer terdengar seiring

dengan banyaknya acara yang memuqaddimahi ibadah ini, juga karena

keutamaan berbagai amalan yang dilakukan jama'ah haji di sana misalnya

Shalat Arba'in.
Bagaimanakah sebenarnya status acara-acara tersebut ? Dan bagaimana

pula sebenarnya Shalat Arba'in itu ?

Pembaca rahimakumullAh,
Jawaban dari pertanyaan itu, insya Allah #rt akan tertuang dalam

bahasan rubrik Mabhats edisi ini. Termasukjuga ulasan singkat tentang dana

talangan haji yang sangat "menyemangati" kaum Muslimin untuk mendaftar

diri dalam antrian calon jama'ah haji, sehingga tidak mengherankan di

daerah tertentu antriannya sudah tembus sepuluh tahun.

Pembaca rahimakumul16h,
Sisi lain dari keutamaan dan bimbingan menunaikan ibadah umrah

yang merupakan bagian dari ibadah haji, bisa juga didapatkan pada edisi

ini yaitu dalam rubrik Hadits dan Fikih. Semoga pembahasan ini bisa

menambah semangat kaum Muslimin untuk menunaikannya dengan bena;

sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah s .

Pembaca rahimakumullSh,
Masih ada beberapa sajian menarik dan bermanfaat lainnya, diantaranya

sajian-sajian dalam rubrik-rubrik Baituna.

Akhirnya kami mempersilahkan pembaca untuk menela'ah makalah-

makalah ilmiah yang kami sajikan. Semoga apa yang kita lakukan bisa

menambah timbangan amal kebaikan yang kita lakukan.
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TEGAK HUJJAH ?

Assalamu'alaikum, ustadz
pada halaman 75 majalah As-

Sunnah edisi 04-05/Th XV tertulis
: setelah tegak hujjah kepada
mereka. Apa yang dimaksud
tegak hujjah tersebut ? Terima
kasih.

,r11l1'#ff:

Redaksi:
Wo'oloikumussalam, tegak

hujjah maksudnyo dolil-dolil
mengenai permosolahan yong
sedang dibicarakan itu sudah
sompai kepado mereko dengon
coro yong boik sehingga mereka
bisa memahaminya dengan benar

Yang Benar Menghalalkannya
bukan Mengharamkan ?

Bismillah. Mohon dicek
majalah tu-Sunnah edisi khusus,
no.03/04 Thn.XVI, Sya'ban-
Ramadhan, pada halaman 29,
tentang 'Adi bin Hatim eY,
dalam masalah bentuk ibadah
kepada para rahib, "Mereka
menghalalkan apa-apa yang

diharamkan Allah, lalu kalian juga
ikut MENGHARAMKANNYA", apa
yang benar bukan menghalalknya
ya? Jazakumullah. '

628572872x><xx

Redaksi:
Jazakumullah khairan atos

' koreksion ini. Dan berikut sekaligus

' sekaligus sebagai koreksiannya,
' komi kutipkan lengkap teks
' tersebut.'

Adi bin Hatim qy,

' salah shahabot RosAIuilAh

,g - menyongka bahwo
' mempertuhonkon otou

penyembahan terhadap orong-
' orang olim dan rohib-rohib mereko

itu hanyo terwujud dengan sebab
: pengojuan nadzori sembelihan,

sujud, rukuk dan semisalnya.
Sehinggo beliou t!y, berkata

, .kepoda Ras0lull6h M , "Kqmi

' dahulu tidok menyembah mereko."
, Nabi M bertanya, "Bukonkoh' mereka mengharomkan yang
, dihalolkon AUA\, Iolu kalia'n
t juga menghoramkonnyo don
1 mereko menghalalkan apo yong
, diharamkon AII6h,Ialu kalian juga
: mengharomkanya (yang benor
, mengholalkonnyo) ?" Beliau +Y,
, berkata, "Ya." lalu Rasulullah M
t bersabdo, "ltulah bentuk ibodah

' mereka kepada para mereko (para
: rahib).

Riya'Atau Bukan ?

Ustadz, di daerah tempat
saya tinggal, jika ada yang mau
berangkat ke, Mekah untuk

I menunaikan ibadah haji, sehari

' sebelum keberangkatan biasanya
yang bersangkutan mengadakan
open house seharian dari
pagi sampai malam. Tetangga
berdatangan, katanya untuk'
mendoakan yang mau naik haji
semoga hajinya mabrur. Hal yang
sama dilakukan sepulangnya
yang bersangkutan dari naik haji,
tetangga berdatangan untuk
mengucapkan selamat dan
menerima oleh-oleh dari tanah
suci. Apakalr hal ini riya' bagi yang
naik haji dan apakah kegiatan
seperti ini bid'ah ?

62857272xxxxx

Redaksi:
RIyo' atau tidak, kito tidak

bisa menghukuminya, yang tahu
, hanya AIIah 6i don orong
yang melakukannya. Selanjutnya
mengenai acara-acaro yang
diadakon oleh koum Muslimin
sebelum menunaikan ibodah haji,
pembaca dapat menela'ahnya
dalam pembohasan ini. Komi

, berharop pembohoson singkot itu
bisa menjodi pengingat bagi kita

' semuo.



Setelah syariat Islam
sempurna, bolehkah
pada masa sekarang
ini kita bertahap dalam
menasehati para perokok
untuk meninggalkannya,
sebagaimana dahulu Al16h

mengharamkan khamr secara

bertahap? Dan bagaimana
kaitannya dengan hadits:'APa-
apa yang aku larang, maka
segeralah kalian tinggalkan"?

JAWAB:

Sikap kita dalam hal ini,

hendaknya tidak bertahaP dalam

melarang kaum Muslimin untuk
meninggalkan perkara-perkara

haram, karena sekarang bukan

lagi masa-masa permulaan
pengajaran syari'at Islam (Yang

memerlukan tahapan demi
tahapan). Bahkan kita harus

bersikap tegas kepada mereka,

katakan "wahai saudaraku
tin$galkanlah rokok, berusahalah,
karena All6h a"; berfirman:

ta I

LlL;

-:,_. , - ,ii
'1 ' ;t9"--+l t

" Do n orang -oro rn' ro nn beri uo ng

untuk (mencari keridhaon) kami,

benar-benar akan komi tuniukon
kepada mereka ialan-iaLan kami"
(QS. al-Ankabut/ :69)

ir34;
/a
clJ4lJ I

6a

U;$.J
- -ie

Kemudian agar perokok
tersebut mencari cara Yang tePat

untuk dirinya sendiri, jika benar-

benar ingin meninggalkan rokok
dan hanya bisa dilakukan secara'

bertahap maka tidak mengaPa.

Adapun kewajiban kita adalah
melarangnya dengan tegas dan
tidak membuat hukum baru
untuknya dengan mengatakan,
"Hari ini merokoklah dua
batang saja, besok satu
batang, dan lusa jangan
merokok sama sekali", karena
dengan demikian kita telah
menghalalkan rokok secara

tidak langsung. {}

Mengapa sebagian ulama
lebih mengutamakan doa
istift6 yang berbunyi :

JAWAB:

Pertama, karena'Umar bin

KhaththAb gf memerintahkan
kaum Muslimin di zamannya
untuk membaca dua doa
tersebut, dan beliau termasuk
Khulafa' Rasyidin yang kita

diperintahkan oleh Ras0lull6h ffi
untuk mengikuti sunnah-sunnah
mereka.

Kedua, karena dalam
doa tersebut terdapat tasbih
kepada Al16h o;.; , pensucian,

pengagungan dan tauhid yang

merupakan ibadah paling agung.

Ditambah lagi dengan doa
mohon ampunan pada bagian

akhirnya.

Karena alasan di atas, Para
Ulama lebih mengutamakan
dua doa tersebut dari yang lain.

Akan tetapi, dalam menjalankan

sunnah, terlebih bagi seorang
penuntut ilmu syar'i, hendaknYa

amalannya bervariasi. Karena

dengan demikian, ia akan

menghidupkan (lebih banYak)

sunnah-sunnah Ras0lullah ffi
, dan lebih (khusyu') dengan
menghayati kandungan doa-

doa dalam shalat. Apabila

sekarang dia membaca doa A ,

kemudian di lain waktu membaca

doa 'B' (yang semuanya berasal

dari Nabi ffi ), akan membuat
doa tersebut membekas ke

dalam hati dan tidak sekedar
ucapan biasa yang terlintas
begitu saja. {F

!r;*i. r
,t/lvJa 3A:;t $q

!';;'^st \t
dan doa sujud yang

berbunyi:

e ts'J",vv"di
t4x3'"&i

dibandingk"n a"ngln uo"
yang lain?

4:t ,*v4
0

J



Adakah doa khusus saat
menerima zakat? Jika tidak
ada, bolehkah kita membuat-
buatnya?

JAWAB:

Kami tidak mengetahui doa
tertentu dalam hal ini, hanya saja
para Ulama menyebutkan doa
berikut:

S -";!l \3 *J"ar qs.
ii{Jq'r €*;1 W !'A

o,9

"semogo AII6h mema"rO")?t
harta yang engkau simpan.
Semogo All6h memberimu
pahola dengan horto
yong engkau berikan, dan
menjod iko n nya simpo na n bag im u
(di akherot)"

Maka boleh bagi seorang
Muslim untuk berdoa dengan
doa di atas atau yang lainnya,
sebagai bentuk realisasi dari
firman Allih wsr. :

e'il
tt

.gc J^>
l).

,-\r, t'' '
iiirl ,o^19 ,l.--ad
\=1.- - .- L..

', ?:..tt"i!
\. G-is ri.5t'---

t3( i-$!;Ll"#

Ambiloh zakat dori sebogion
horta mereka, dengan zakot
itu kamu membersihkan dan

J.AJ

.t9"
6cal

^l

:': t j, -.Ll';+\t Jys ,., eJ ,Jb

., t --.,2 ,iry.,,
t-F-* Jb ;,.cJ_ {L#>

'Eyi iii't7 '/,,;rll _,):3

mensucikon mereka, dan
berdo'olah u ntuk mereka.
Sesungguhnyo doo kamu
itu menjadi ketentera ma n
jiwa bogi mereka, don
AIIoh Maha Mendengor lagi
Moha Mengetahui" (QS. at-
Taubah/9:103)

Pada ayat di atas, AllSh wJ

memerintahkan Ras0lulleh ffi
untuk mendoakan orang yang
menunaikan zakat, dan perintah
tersebut bersifat umum, maka
dahulu pun beliau mendoakan
orang-orang yang menunaikan
zakat.

Dan All6h wj. berfirman:

syar'i, dan ilmu yang paling
agung adalah ma'rifatullah
(mengenal Allah), memahami
ayat-ayat al-Qur',6n serta Asma'
dan Shifat yang terkandung di
dalamnya. Hayatilah nama dan
sifat AllSh a"" yang maha
indah itu kemudian beribadahlah
kepada All6h dengannya, karena
hal itu dapat menumbuhkan
khasyotull1h (rasa takut kepada
Alllh *a )dalam jiwa seorang
hamba. AIIA\ w berfirman:

P+ a,j1i ;o r;l
^tigiliJ I

Sesungguhnya yang takut
kepodo Allah diontara hambo-
ha mba Nya ha nya lo h U la mo.
(QS. F6thir/35: 28)

Maka, barangsiapa lebih
mengenal All6h w; , pastilah
dia akan lebih merasa takut
kepada-Nya.

Kemudian yang ke dua
adalah banyak membaca serta
mentadaburi al-Qur'6n, karena
ketekunan dalam membaca
dan mentadaburinya dapat
membukakan pintu-pintu
kebaikan yang tak terhingga,
menghilangkan kesedihan, dan
menyingkirkan kesusahan.

Yang ke tiga adalah istighfar;
memohon ampunan 4116h

wj . Karena segala ujian yang
menimpa seorang hamba baik
berupa rasa cemas, malas atau
bahkan musibah, semua itu
disebabkan oleh dosa-dosanya
sendiri, dan peleburnya adalah
istighfar. Karenanya, Nabi ffi
pernah bersabda:

4\ t5ts-,zl J' /

Sesungguhnyo telah oda pada
(diri) RosAtuildh itu suri
tauladon yong baik bogimu,
(yaitu) bagi orong-orang yong
mengharop (rahmat) All6h dan
(kedatangan) hari Kiamat dan
dia banyok menyebut Alldh.
(QS. al-Ahz6b/33:21). {}

Apa saja yang dapat
membersihkan hati?

JAWAB:

Tidak asing lagi bahwa
sebaik-baik yang mensucikan
jiwa seseorang adalah ilmu

alJlJ

^i 
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Artinya; "wahai sekolian

manusio, bertoubatlah don

mohon ompunlah kolian kePoda

Alloh, korena sesungguhnYa aku

bertaubat kepadanYa tuiu Puluh
kali dalom sehari" (HR. al-BukhAri

no. 5948, at-Tirmidzi no.33l-2,

Ibnu M6jah no.3816)

Dahulu para Sahabat
menghitung lebih dari seratus

kali dalam satu majlis beliau :.h
mengatakan:

i. o l- to.o.t

F-sJ-P\o._t
Ya AIl6h ampuniloh dosa-

dosaku, don terimolah toubatku

Setiap hamba tidak mungkin
luput dari kesalahan dan sifat

kurang bersyuku r; sehi ngga

harus senantiasa memohon
ampun atas segala kekhilafannYa.

Walaupun seandainya dia telah

berusaha menjalankan segala

ketaatan dan meninggalkan
segala larangan, tetaPlah dia

tidak akan mampu mensYukuri

segala nikmat yang telah

dikaruniakan kepadanya. Al16h

wj" berfirman:

"-, ,1 4 '.,', z. . lt'
lA Fl ) 9r)l c-^ri- l:-t:j g5

36L?;$,yli -r)
Don jiFo kamu menghitunQ

nikmot Allah, mako kamu

tidak akan dopot menghitung,

sesungguhnyo manusio itu sangot

zalim don songot mengingkari
(n k' m ot All6h) (QS. Ibr6 him/14:34)

L+fi i9
Bagaimana dia mensyukuri

nikmat umur; penglihatan dan

pendengaran, nikmat harta

dan anak keturunan, nikmat
rasa aman, Islam dan iman,

serta nikmat mengenal sunnah

Rasul, dan masih banYak lagi

karunia-karunia All6h eti Yang
maha agung.ltu semua wajib
ia syukuri, dan karena ia tidak
mungkin sanggup mensYukuri

semua nikmat tersebut maka

hendaklah senantiasa beristighfar
memohon ampun kepada All6h

u"i atas segala kekurangan.

Yang ke ernpat ,

memperbanyak dzikia karena

menyebut dan mengingat nama

Al16h o-; akan melaPangkan
hati dan membuat segala urusan

menjadi mudah. Dan lebih dari

itu, sesungguhnya dzikir daPat

menguatkan seorang hamba.

Sebagaimana diriwayatkan kisah

Fathimah yang mendatangi
Ras0lull6h - atas saran Ali

- untuk meminta seorang
pembantu guna meringankan
pekerjaan rumahnya, karena

setiap hari dia memasak dan

memikul kayu bakar sendiri.

Akan tetapi, Ras0lull6h ffi
tidak mengabulkan permintaan

tersebut. Beliau datang ke

rumah mereka dan mengajarkan

dzikir sebagai ganti dariPada
pembantu:

\stv';
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Maukoh kalioi berdua aku

tunjukkon pado iesuatu
yang tebih boik dari seorang

pembontu?! Apabila
kolian hendok tidun moka

uca pka n lo h su bhAn o ll6h 3 3

koli, olhomdulillAh B koli dan

nildhu okbor 34 koli. Mako itu
semuo jauh lebih baik bagi
kalian dari seorang pembantu"
(HR. al-BukhAri no.3502, Muslim

no.2727, Abu Dawud no. 2988)

Para ulama menjelaskan
bahwa yang dimaksud "lebih

baik" pada hadits di atas bukan

hanya dalam masalah pahala,

akan tetapi juga menunjukan

bahwa bara ngsiapa tekun
membaca dzikir-dziki r tersebut
akan diberi oleh AllAh &
kekuatan, semangat dan etos

kerja yang membuatnya tidak
butuh pembantu lagi. Oleh

karenanya, Imam Ibnul QaYYim

'$55 mengkisahkan bahwa

Ibnu Taimiyah (gurunya) aPabila

selesai menunaikan shalat

Subuh, beliau tetaP duduk di

tempatnya, beliau terus berdzikir
hingga terbit matahari kemudian

shalat sunnah dua rakaat. Lalu

beliau berkata: "lnilah asupan

giziku, kalaulah aku tidak
meng konsumsinya pastilah

kekuatanku akan sirna".

Cobalah amalkan hal ini

wahai saudaraku, tetaplah
duduk di tempat seteldh shalat

Subuh dan sibukkan diri dengan

mengingat dan menyebut
nama All6h u;; , kemudian

shalatlah dua rakaat setelah

matahari terbit sepenggalan naik,

niscaya akan engkau daPatkan

kekuatan baru dan semangat



yang tak terduga. Bandingkan
dengan orang yang tidur setelah
shalat Subuh, tidurnya lebih
banyak dari tidurmu, akan
tetapi semangatnya tidak akan
mengalahkan semangatmu

Kemudian hal penting ke lima
yang dapat membuat hati lapang
adalah memperbanyak salawat
kepada Nabi ffi , sebagaimana
kisah seorang shahabat yang
mengisi sebagian doanya dengan
memohon kebaikan untuk dirinya
sendiri, dan sebagian lagi untuk
shalawat kepada Nabi ffi Ia

bertanya, "Wahai Rasulullah,
berapa banyakkah shalawat yang
harus aku haturkan untukmu dari
doa ku?". Beliau {g menjawab:
"Terserah engkau!". Ia bertanya
lagi, "Sepertiganya, wahai
Nabi?". Beliau ffi menjawab:
"Terserah engkau, tapi jika
engkau menambahnya, maka
lebih afdhal". Ia bertanya
lagi, "setengahnya wahai
Nabi?". Beliau ffi menjawab:
"Terserah eng kau, tapi jika
engkau menambahnya maka
lebih afdhal". Ia bertanya,
"Seluruhnya wahai Nabi?".
Beliau ffi menjawab,'Jika benar
demikian, maka akan hilang
rasa gundahmu, dan diampuni
dosamu". {}

Membaca satu huruf al-
Qur'6n berpahala sepuluh
kebaikan, baik si pembaca
paham atau tidak. Apakah hal
inijuga berlaku bagi orang

metode yang menyelisihi
syariat, contohnya seperti
mengkhatamkan al-Qur'6n
dalam satu hari?

JAWAB:

Pahala yang dijanjikan dalam
hadits tersebut tergantung
pada dua syarat, yaitu:
ikhlas dan mut6ba'ah. Maka,
apabila seseorang membaca/
mengkhatamkan al-Qur'An
agar dipuji atau demi imbalan
duniawi, ia lidak memperoleh
pahala.

Pada hari Kiamat kelak akan

dihadapkan kepada All6h w;
seorang yang rajin membaca
al-Qur'6n, All6h Mj- bertanya:
?pakah yang telah engkau
kerjakan di dunia?".Ia menjawab,
'Aku telah mempelajari ilmu
agama-Mu dan membaca al-

Qur'6n (demi mengharap) ridha-
Mu. All6h membantahnya, "Dusta,

sesungguhnya engkau membaca
al-QuiAn hanya agar disebut QAri
(pandai baca al-Qui6n)". Maka,

orang tersebut diseret dalam
keadaan tertelungkup di atas

wajahnya dan kemudian dilempar
ke dalam neraka. (HR. Muslim
no.1905, at-Tirmidzi no.2489, an-
Nas6'i no.3137).

Di dunia, ia mendapatkan apa
yang ia niatkan, dikenal sebagai

Qari dan mendapatkan imbalan
duniawi.

Demikian pula halnya apabila
seseorang membaca al-Qur'6n
dengan cara yang bertentangan
syari'at, seperti membaca
dengan cara yang tidak diajarkan
olehRas0lullSh ffi,atau
membacanya pada dcara-acara
bid'ah, saat orang meninggal,
maka ia tidak memperoleh

pahala meskipun secara lahir ia

membaca al-Qur'5n.

Sebagaimana kisah tiga
orang Sahabat yang berniat
untuk mengerjakan amalan-
amalan melebihi apa yang
diajarkan oleh Rasulullah. Salah

seorang diantara mereka ingin
melangsungkan qiyamullail
semalam suntuk tanpa tidur.
Yang ke dua, ingin berpuasa
setiap hari, dan yang ke tiga
ingin terus membujang dan tidak
menikah. Tatkala Ras0lullSh
mendengar akan hal itu beliau
memanggil mereka dan
bertanya: 'Apakah kalian yang
telah mengatakan ini dan itu?".
Mereka menjawab, "Ya". Maka,
beliau ffi bersabda:
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Adapun aku mako terkadang
berpu asa te rkad a n g tid a k,

aku sholat malam don aku
pun tidur dan oku menikohi
pa ro wo nito, ba rongjsiopa
membenci Sunnahku moka
dia tidak termasuk umatku"
(HR. al-BukhSri no. 4776)"

Dalam hadits di atas Nabi

$$ tidak mendukung keinginan
mereka, padahal secara zhahir
semuanya adalah amal-amal
shalih, dan mereka adalah para

Sahabat yang mengikhlaskan
segala ibadah untuk All6h . us;

Akan tetapi, beliau melarang
karena tidak memenuhi syarat ke

dua yaitu harus sesuai dengan
tuntunan beliau. Demikian pula

halnya dengan membaca al-Qur'6n,
apabila dilakukan dengan cara

membacanya dengan



yang bid'ah (tidak berdasarkan

tuntunan Nabi$), maka tidak

akan mendapatkan pahala.

Adapun masalah

mengkhatamkan al-Qur'6n
dalam satu hari, apakah kita

katakan bid'ah? Jawabannya
adalah tidak, hanya saja

tindakan itu tidak sesuai dengan

tuntunan yang lebih afdhol,

sebagaimana disebutkan dalam

hadits, Ras0'lul16h ffi bersabda:
" B a ra n g sio pa me n g khata m ka n

al-Qur'dn kurang daritiga hori,

mako dia tidak memahominYo"
(H R. at-Tirmidzi). Sehingga

amalan ini tidak sampai
dalam kategori bid'ah, karena

diriwayatkan dari beberaPa

Sahabat bahwa mereka
mengkhatamkan al-Qur'6n dalam

satu malam, dan sebagian lagi

dalam dua malam.

Dan itu tergantung Pada
kemampuan masing-masing

individu. Sebagian orang mamPu

membaca al-Qur'An dengan

baik dan dapat memahami
kandungan-kandungan aYat

meskipun ia membacanya
dengan cepat, yang sePerti
ini kita berharap orang Yang
melakukannya mendapatkan
pahala dari AllAh ws ,

sebagaimana diriwayatkan
bahwa 'Utsm6n bin Aff6n 4r
mengkhatamkan al-Qur'6n dalam

satu rakaat shalat. Namun,
yang paling afdhol adalah tidak
mengkhatamkannya kurang dari

tiga hari. dI

Bagaimana pendapat Syaikh
mengenai qunut nazilah untuk
kaum Muslimin Suriah yang
tengah dilanda banyak cobaan
seperti sekarang?

JAWAB:

Qunut nazilah tergantung
pada kebijakari ulil omri
(pemerintah), apabila
pemerintah memberi izin atau

memerintahkan rakyatnya untuk
melakukan qunut nazilah maka

harus dipatuhi, dan jika tidak ,

maka tidak perlu dilaksanakan.

iidak ditat ranakannya
qunut nazilah bukan berarti
tidak mendoakan mereka sama

sekali, karena banyak waktu-
waktu tertentu yang bisa jadi

lebih mulia dan lebih dekat

untuk terkabulnya doa, sePerti

berdoa ketika sujud, setelah

shalat sunnah, doa di sePertiga

malam terakhir; antara adzan

dan iqamat dan lain sebagainYa.

Maka, hendaknya setiap orang

memanfaatkan kesemPatan

tersebut dengan baik untuk
mendoakan kebaikan bagi diri
sendiri dan kaum Muslimin. {}
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Disusun oleh Ustadz Abu Minhal /id$$

,:i. ,-' ,!ile air"i4i b,
Hai orang-ornng beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka

bersegeralah kamu kepada mengingat AUnh dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian
itu lebihbaikbagimu jikakamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka

bertebaranlahkamu di mukabumi; dan carilahkarunia AUAU dan ingatlah AllAhbanyak-
banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan,

mereks bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri
(berkhotbah). Katakanlah: " Apa yang di sisi AII6h lebih baik dnripada permainan dan

perniagaan", dnn AUA| sebaik-baikpemberi rezeki. (QS. al-Iums'ah/62:9-rrl.

4i:-'-+ t* "J3"6s Ai;S

PENJETASAN AYAT:

Allah bt memerintahkan para hamba-
Nyu kaum Mukminin untuk menghadiri shalat
|um'at, dan bersegera mendatanginya ketika
panggilan adzan ,dikumandangkan. Yang
dimaksud dengan { 4,it) Ut f;;GF (bersegeralah

kamu kepada mengingat AIl6h, shalat Jum'at) adalah
memperhatikannya dengan baik dan tidak sibuk
sendiri dengan urusan lain yang melalaikannya,
maksudnya bukan berjalan cepat (berlari) untuk
mendatanginya karena hal itu dilarang oleh
Nabi ffi saat seseorang mendatangi shalat. Adab

U'
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mendatangi shalat adalah dengan tenang/ tanpa
tergesa-gesa. Inilah maksud 

, 
bersegera untuk.

mendatangi shalat fum'at di sini.

Adapun makna firman-Nya:{ "diit:tl }
(dan tinggalkanlah jual beli), pengertiannya adalah

tinggalkanlah jual-beli (terlebih dahulu) pada saat

kalian diperintahkan untuk mendatangi shalat

]um'at. Apabila A[ah W memerintahkan agar

pemiagaan ditinggalkan padahal merupakan
aktifitas yang disukai dan kejar oleh manusia,

maka tuntutan meninggalkan kesibukan lainnya
lebih besar lagi.

Firman-Nya:

{ @ C9lii,t -i o)'rtJ"F€i I (Yang demikian

itu leb ih b aik b agimu j ika kamu men getahui ) hakekat
perkara-perkara (yang diperintahkan AllAh vij

) dan dampak positifnya. Kebaikan-kebaikan itu
berupa mengikuti perintah AIhh wi dan Rasul-

Nya, konsentrasi dengan kewajiban shalat Jum'at
yang merupakan salah satu kewajiban yang
penting, memperoleh kebaikan dan pahala dari
shalat' itu, balasan-balasan baik berupa kebaikan
dan pahala yang ditetapkan oleh syariat atas

tindakan bersegera mendatangi shalat |um'at dan
persiapan-persiapan yang dilakukan untuk itu.
Selain itu, kebaikan dicapai karena dengan shalat

fum'at tersebut, orang akan meraih keutamaan-

keutamaan dan jauh dari hal-hal yang rendah.

Sebab di antara perbuatan rendahary antusias

seseorang untuk mengejar yang bersifat rendah
(duniawi) dengan mengorbankankan kebaikan
yang hakiki (ukhrawi).

Termasuk bentuk kebaikan yang jelas, orang
yairg mendahulukan perintah A[eh M]" dan

mengutamakan perbuataan taat kepada-Nya di
atas keinginan nafsunya. Ini jelas merupakan
bukti keimanannya dan petunjuk inabahnya
kepada A[ah ufr. Barang siapa meninggalkan
sesuatu karena Ailah #i , niscaya Alldh w;
akan mengganti yang lebih baik dari itu bagi
dirinya. Dan barang siapa lebih mengutamakan
memperturutkan hawa nafsunya daripada
ketaatan kepada A[ah MJ , sungguh ia telah
mengalami kerugian dalam agamanya yang akan

diikuti oleh kerugian duniawi.

Perintah meninggalkan jual-beli ini hanya

berlangsung sementara sampai shalat ]um'at

selesai { Apabila telah ditunitikan shalat, maka

bertebaranlah kamu di muka bumi $ untuk mencari.

penghasilan-penghasilan dengan cara yang
diperbolehkan. S Dan cnrilah karunia AIIdh $:
maksudnya, seharusnya seorang' Mukmin yang
mendapatkan taufik, saat ia sibuk mencari

penghidupary hendaknya ia berniat agar hasilnya
dapat membantu dirinya menjalankan kewajiban
ibadah, dengan selalu mengharap pertolongan
dari AllAh M dalarn proses tersebut, mencari

karunia dari-Nya, selalu menempatkan sikap

raja' dan antusias besar terhadap karunia-Nya di
depan matanya. Sebab bergantung kepada Ailah
M dan 'haus'terhadap keutamaah dari-Nya
termasuk bukti keimanan dan termasuk ibadah
jugu.

Aktifitas perdagangan sering kali melalaikan
orang dari dzikrullAh, Allreh btj memerintahkan
untuk b anyak-banyak mengingat-Nya. MakaAllAh
u& berhrman: S dan ingatlah All6h bitnyak-banyak

supaya kamu beruntung $ : Yaitu saat kalian
berdiri, duduk, dan dalam semua aktifitasmu
serta seluruh kondisi yang meiiputimu. Karena

sesungguhnya dzikruilrth merupakan jalan

menuju kesuksesan, yaitu teraihnya apa yang

yang diidamkan (|annah) dan selamat dari yang

ditakuti (Neraka).

Dalam konteks ini, menjalin muamalah (iual-
beli) dengan cara-cara yang baik dan bersikap
luhur dengan sesama termasrrk dzikrulldh.
Setiap hal yang mendekatkan kepada Allah
bj termasuk dzikruilAh. Dan setiap perkara di
mana seorang
kepada Ailah

hamba mengharapkan pahala
usj termasuk dzikrull\h pula.

Apabila seseorang tulus dalam muamalahnya
yang baik, tidak menipu, sesungguhnya ia telah
mendekatkan diri kepada Allah 6s , sebab

Allah b6j. menyukai sikap ini, dan lantaran
sikap ini menghindarkan seseorang dari
perbuatan yang merugikan orang lain. Setiap

kali memudahkan urusan orang dalam jual-beli
dengannya, atau memudahkan pembayaran
barang dagangan mauPun pelunasan utang dan
lainnya, itu termasuk perbuatan baik dan utama,
dan termasuk dzikrullah. AllAh wt bethrrnan:

Adapun firman-Nya: ft"Dan
melihat perniagaan atau permainan,

;li 111 .1;;111; 
;-,1i1111,irr;1.11: rrl:'.Lr.,l:i: il. iii.'lu l:::'il::::r.i;i :l i','l;:i.:1,:
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untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalknn
kamu sedang berdiri (berkhutbah)".p : maksudnya,
sebagian mereka meninggalkan Nabi di masjid
untuk mengejar perniagaan dan hal-hal yang
melalaikan, mereka meninggalkan kebaikan
yang sedang berlangsung. Sikap itu mereka
lakukan karena kebutuhan mereka yang
mendesak terhadap kafilah dagang yang baru
tiba di Madinah dan lantaran mereka belum tahu
keburukan dan tercelanya tindakan tersebut.

Terkumpulnya dua perkara inilah
yang membuat mereka bersikap demikian.
Meskipun demikian, mereka tetap orang
yang paling cinta kepada kebaikan dan paling
semangat untuk mengambil petunjuk dari
RasOlullAh {$ dan paling besar penghormatan
dan pengagungannya kepada beliau. Kondisi
seharian mereka menjadi bukti tetsebut. Akan
tetapi, seperti ungkapan pepatah, 'setiap
kuda pernah tergelincir jatuh'. Kemudian
apabila seorang hamba pernah terpeleset
dengan berbuat kekeliruan, kemudian ia telah
bertaubat, kembali kepada Alldh w danAllAh
mengampuni keteledoran itu dan menggantinya
dengan kebaikary maka ia tidak boleh dicela
kembali.

Maka, katakanlah kepada orang yang lebih
suka permainan dan perniagaan, 'Apa yang di
sisi All6h lebih baik daripada permainan dan
perniagaan" .

Bersabar dalam ketaatan kepada A[ah
vj tidak akan menghilangkan rezeki, karena
sesungguhnya AllAh s; sebaik-baik pemberi
rezeki. Barang siapa bertakwa kepada AllAh
b"ii , niscaya Ailah Mj memberinya rezeki
dari tempat yang tidak ia sangka-sangka. Dan
siapa saja yang lebih mengutamakan aktifitas.
perdagangannya dibandingkan melaksanakan
ibadah kepada A[ah wt , niscaya Anah M]
tidak akan memberkahi usaha tersebut. Itu
menjadi bukti kekosorlgan hatinya dari usaha
mencari karunia dari AllAh *;j dan terputusnya
hubungan hatinya dari AllAh wj. , dan hanya
mengandalkan usaha pribadi semata. Ini
merupakan perbuatan yang benar-benar buruk,
hanya akan mendatangkan kerugian.

EDISI O5/THN XVIAYAWWAL 1433H/SEPTEMBER 201 2M

,

BEBERAPA PETAJARAN DARI AYAT:

..i. Shalat Jum'at hukumnya wajib bagi kaum
lelaki dari kalangan Mukminin. Mereka
dituntut untuk bersegera mendatanginya
dan memperhatikannnya dengan baik. Dan
kebaikan-kebaikan yang ada dalam shalat
Jum'at tidak bisa dibandingkan dengan
kenikmatan duniawi apapun.

* Disyariatkannyd dua khutbah dalam shalat
. Jum'at da1 khatib berdiri saat khutbah.

Karena firman Alah : rt"bersegerslah kamu
kepada mengingat AUAh"b mencakup bersegera
mendatangi shalat Jum'at dan menyimak
khutbah juga. Juga karena Ailah W" mencela
orang-orang yang beranjak pergi dari
menyimak khutbah.

N. Disyariatkannya adzanJum'at.
.i. Larangan berjual-beli setelah adzan Jum'at

dikumandangkan.

Penetapan kaedah hukum wasilah (sarana,
sesuatu) sesuai dengan tujuannya. Jual-beli
pada dasarnya mubatu akan tetapi ketika
rhenyeret kepada perbuatan meninggalkan
kewajiban, maka AllAh wj. melarangnya pada
saat itu.

Dilarangnya berbicara saat khatib berkhutbah.
Apabita sibuk dengan jual-beli dan aktifitas
serupa lainnya saja dilarang padahal
tempatnya lebih jauh dari masjid, maka orang
yang beracia di masjid tidak boleh sibuk
dengan selain menyimak khutbah.

Orang yang sedang berada dalam ibadahnya
kemudian ia melihat sesuatu kenikmatan
duniawi atau hal lain yang disukai jiwanya,
yang akan melalaikan dirinya dari kebaikan
ibadah tersebut hendaknya ia mengingatkan
jiwanya dengan kebaikan-kebaikan yang ada
di sisi AIldh wt.
WailAhu a'lam. ft$

Diadaptasi dari Taisir al-Lathif fi al-MannAn fi
Kh u M sati Tafsi r i a I - Q ur' t?n Sya i kh Al le rn a h Abd u r

RahmAn bin Ndshir as-sa'di A\W ?t3o7-1376H)
hlm.6g-l t dengan terjemahan bebas.

*

*



Arti dari Perintah AlHh

Perintah A[ah u,t; dalam al-Qur'an:

Terkadang diarahkan kepada orang yang belum melaksanakan perintah tersebut, (jika demikian

keadaannlna) maka perintah itu merupakan perintah agar melaksanakan perintah tersebut,

Terkadang diarahkan kepada orang yang sudah melaksanakan perintah itu. (Jika demikian

keadaannya), maka perintah itu merupakan perintah agar memperbaiki dan berusaha

menyempurnakan apayang sudah ada.

s6x&

Kaidah ini berlaku pada semua perintah yang
ada dalam al-Qur'an, baik yang pokok mauPun
yang merupakan bagian dari yairg pokok itu.

Dengan memahami kaidah ini, kita bisa
memahami bahwa firman AllAh bt :

tii Li r'rt; ,.,,r.)i t;ti oi;fi 4'4
^6 _ij-'E' ji J" G # rj. G;a

6< Jr L^rF L^r:
r-/

,,AIJ€II;J
Wahai orang-orang yang telah diberi al-kitab,

berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami

turunksn (al-Qur'an) yang membenarkan Kitab yang

ada pada knmu sebelum Kami mengubah muks (mu),

Ialu Kami putnrkan ke belakang atau Kami kutuki
mereka sebagainmna Ksmi telah mengutuki oranS-

orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. Dan

ketetapan AilAh pasti berlaku. (QS. an-Nis a' l4:47)

Firman Ailah ,v* ini masuk dalam kategori

yang pertama yaitu perintah yang diarahkan
kepada mereka yang belum melaksanakan
perintah tersebut. Karena Allah memerintahkan
kepada kaum Yahudi dan Nashara yang belum
beriman dengan al-Qur'an agar beriman
kepadanya. Sehingga perintah itu merupakan
perintah agar melaksanakannya.

Sedangkan firman Allah &tj yar'g berbunyi :

-4i:, dV 1;!^r, \*v 'u"fi 61

J; u;fr.5b
U J;i Gfi

'o -*&: -oK;L3
l,','o .
YJ; J;

Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah
kepada AIl6h dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang

AIIkh turunkan kepnda rasul-Nya serta Kitab yang

AIl6h turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir

aa

Jl L-ayL:l
:

J'i "l - ,i,
4JJl .,cl r'!i) clJJ

'rt;)r *1i'4);t*x 4irt

J.i.i

-:2,rj\ cf)

fVt*i't-#:
l..t-r',
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kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-
Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, maka

sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.
(QS. an-Nisal4t36)

Firman A[ah w- di atas ini masuk dalam
kategori kedua, yaitu perintah yang diarahkan
kepada orang yang sudah masuk (melaksanakan)
perkara yang diperintahkan itu. Karena dalam
ayat ini, Allah W memerintahkan kaum
Mukminin agil beriman, padahal mereka
sudah beriman. Sehingga makna dari perintah
untuk beriman itu adalah perintah agar
mereka membenahi keimanan dan berusaha
menyempurnakan keimanan mereka dengan
melakukan segala yang bisa merealisakan tujuan
dari perintah tersebut, berupa melaksanakan
amalan zhahir maupun amalan bathin, juga
agar mereka menyempurnakan keikhlasan
serta menjauhi segala yang bisa merusak atau
mengurangi keimanan mereka.

Begitu juga perintah AllAh ffi kepada
kaum Mukminin agar menegakkan shalat,
membayar zakat dan puasa Ramadhan. Semua
itu merupakan perintah untuk menyempurnakan
apa yang sudah mereka laksanakan tersebut
dengan memenuhi syarat-syaratnya serta
sernua yang bisa mendatangkan kesempumaan.

Sekaligus perintah itu merupakan larangan dari
semua yang bisa merusak atau mengurangi nilai
amaalan tersebut.

Termasuk juga perintah AllAh u,j kepada
kaum Mukminin agar bertawakkal dan bertaubat
kepada-Nya dan berbagai amalan hati lainnya.
Semua perintah itu merupakan perintah agar
merealisasikan atau mewujudkan apa yangbelum
ada dan jika sudah ada maka itu merupakan
perintah agar, membenahi dan menyempurnakan
apa yang sudah ada.

Dengan memahami kaidah ini dengan
baik, kita akan bisa memahami maksud dari
perintah All6h w;. kepada kaum Muslimin agar
memohon hidayah dalam shalat mereka, padahal
bukankah mereka sudah mendapatkan hidayah
itu dengan bukti keislaman mereka ? ]awabannya
adalah apa yang terkandung dalam kaidah ini.
Jadi tidak bisa dikatakan bahwa permohonan
itu permohonan yang sia-sia karena memohon
sesuafu sesuatu yang sudah ada.

Pahami kaidah ini dengan baik, maka Alhh
M akan membukakan perbendaharaan ilmu
yang sangat banyak. Apalagi memahami kaidah
begitu mudah dan ringan bagi orang yang mau
memikirkary insya AllAh .{}
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tgLEB-&h dan t{afrt
ffimfuagat Penefows ffins,e
Disusun Oleh Ustadz Nur Kholis bin Kurdian 'i$y{

.4. Utiyrt;li A 3,It U6,6*.Vi:k t'3t iti';ar y

MAKNA MUIRADAT

i'r& f xoXot ah) artiny apenebus dosa'

3t;lt "#t (al-Hajj nl-Mabrur) artinya Haji
yang tidak telcampuri dengan dosa,7 karena aI-

Mabrur dari kata al-Birr yang artinya ketaatan'

Dan ada yang mengartikan sebagai haji yang
diterima.E

SYARAH HADITS

Keutamaan Umtah

Dalam hadits di atas, Ras0lullAh #
menjelaskan keutamaan umrah dan haji. Yaitu
umrah dapat menebus dosa antara dua umrah.
Penebus dosa semacam ini digolongkan oleh para

Ulama dalam kategori amal shaleh atau ketaatan.

Akan tetapi amal shaleh tersebut menurut

Jumhur ahlus sunnah hanya dapat menebus dosa

kecil saja, itupun dengan syarat menjauhi dosa-

dosa besar.s Sebagaimana sabda RasCrlullAh #
dalam beberapa hadis, diantaranYa :

syffi. v Srju; ,tt;;l it
Lt'isAr

E
'.r'i.zz

Jl*aj)J

,lS'r:;S $t':fi k 
^i 

i;:LI,*i,|ri &Ji';'; e,i'*

2.

3.

4.

,;'91 jt i;*tt ,]":tt
"t

D ari Abu Hurairah r adhiy aII ahu' anh berkata, " sesungguh.yu Rasff lullAh

shaltallahu'alaihiwasallambersabda , "llmrah satu ke l-lmrah lainnya adalah penebus

dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain Surga."

IAKHRU HADITS

Hadits ini sahih diriwayatkan oleh:

1. al-Bukhari dalam Sahth-nya Bab Wujfib al-

'llmrah wa Fadhluha (no.1773) dari jalur Malik
binAnas.l
Muslim dalam Sahih-nya pada Bab Fadhl al-

Hajj zna al-'ILmrsh (no. 437) dari jalur Malik
binAnas.2

al-Tirmidzi dalam Sunan-nya pada Bab Maa

Dzukir fi Fadhl al-'Lfmrsh (no' 933) dari jalur
Sufyan al-Tsauri.3

al-Nasa'i dalam Sunan-nya pada Bab Fadhl al-

Hajj al-Mabrilr (no.2622) daijalur Suhail bin
Abi Saleh,a dan pada Bab Fadhl al-'Umrah (no.
2629) darijalur Malik bin Anas.s

5. Ibn Maj.ah dalam Sunan-nya pada Bab Fndhl

al-Hajj zoa al-'Llntah (no. 2888) dari jalur Malik
bin Anas.6

Mereka semuanya dari Sumaiy dari Abu
Hurairah r adhiy allahu' anh marfu' an.

I ShaWhal-Bukhari,3l2

2 ShahihMuslim,21983.

3 Sunan al-Tirmidzi, 31263.

4 Sunan ql-Nasa'i, 5l'1L2.

5 Sunan al-Nasa i,51115.

6 Sunan lbn Ma jalr,21964.

7 al-Nihiyilh t'i Gharib al-Hadtts wa al-Atsar, 11117. Llhat Tafsir

Gharib Maafi al-shahihain al-Bukhari wa Muslim,11281.

8 al.Nihayah... 11117.

9 Lawami' al-Anwar al-Bahirlvah, U375
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Shslat lima utaktu, dan lum'at satuke lum'at lainnya,
dan Ramadhan satu ke Ramadhan lainnya adalah
penebus dosa antara kesemuanya itu selagi seseorang

menj auhi do s a- dos a b es ar.'o

Beliau S juga bersabda:

Ulk ;kit :. i';,5,J.:.) u ;t'cy
i rd' * ii ;,a; g)3,* r*,'o, *,

;(str

*ls;3t

10

11

12

ShabibMuslim, U209.

Shabib Muslim,1,1206.

a,;si,g +iit =jh,rwe
Tidaklah seorang Muslim kedatangan waktu shalat

fardhu kemudian is membaguskan raudhunya,
membaguskan khusyuknya dan rukuknya kecuali
hal itu sebagai penebus dosa yang telah ia lakukan
sebelumnya selagi ia tidak melakukan dosa besar, dan
penebusnn dosa itu berlangsung sepanjang zaman."

Imam Nawawi '4M berkata, "Semua dosa
itu dapat diampuni dengan sebab amal shaleh
kecuali dosa besar karena dosa besar itu hanya
dapat ditebus dengan taubat.

al-QAdhi'IyAdh,#iVu berkata,'Ampunan
yang disebutkan dalam hadis ini adalah selagi
yang bersangkutan tidak melakukan dosa besar
dan ini adalah pendapat ahlus sunnall dan dosa
besar itu hanya dapat ditebus dengan taubat atau
rahmat dan keutamaan dari A[ah ta'ala."

Kemudian ada satu pertanyaary "Jika
seseorang tidak memiliki dosa kecil, karena dosa-
dosa kecilnya telah tertebus dengan amal saleh
lainnya seperti shalat lima waktq Jumlat puasa
Arafah dan lain-lairy dosa apakah yang akan
ditebus oleh umrah tersebut ?"

Jawabannya adalalu "Jika seseorang tidak
memiliki dosa kecil dan dosa besar, maka umrah
satu ke umrah lainnya tersebut dicatat sebagai
amal shaleh yang dapat meninggikan derajat

al-Minhaj Syarah Shabilt Muslim bin Hajj aj, 3 11.72.

seorang hamba. Jika ia tidak memiliki dosa kecil
akan tetapi memiliki dosa besar maka diharapkan
semoga dapat meringanka ru,:ry a."

Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh
as-Suyuthi '4!fi5 pada salah satu faidah yang
beliau '4J'55 nukil dari Imam Nawawi ,4!fiV"

bahwasanya jika ada yang mengatakan, "JIka
wudhu itu penebus dosa maka dosa apa yang
akan ditebus oleh shalat ? Dan jika shalat itu
penebus dosS maka ilosa apa yang akan ditebus
bleh puasa Arafah, puasa Asyura''dan ucapair
amin seorang Makmum yang bertepatan dengan
ucapan amin Para Malaikat ? yang rnana semua
itu adalah penebus dosa sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam hadits Nabi. Maka jawabannya
adalah sebagaimana jawaban para Ulama yaitu
semua amal shaleh itu adalah penebus dosa kecil
jika dosa itu ada pada diri seorang hamba dan
jika pada dirinya tidak terdapat dosa besar atau
kecil, maka semua amal shaleh itu ditulis sebagai
kebaikan yang meninggikan seorang hamba. Jika
pada dirinya tidak ada dosa kecil, akan tetapi
terdapat dosa besar maka kami berharap dapat
meringankannya.'3

Kemudian apakah wujud penebusan dosa
tersebut berupa penambahan berat timbangan
kebaikan nanti pada hari Kiamat atau
penghapusan dosa ?

Jawabannya adalah penebusan dosa tersebut
berupa penghapusan dosa, sebagaimana yang
disebutkan oleh Nabi M dalam hadits lain
bahwa amal kebaikan itu dapat menghapus dosa
seorang hamba. Rasulullah ffi bersabdi :

t#{*tl,e;tr6s
Dan iringilah perbutan jelek dengan perbuatan baik,

maka perbuatan baik tersebut akan menghapusnya.'4

Seorang hamba ketika meninggalkan dunia
ini dalam keadaan berbeda-bed4 ada yang
tidak memiliki dosa sama sekali, karena ia telah
diberi taufik oleh AllAh vtj untuk melakukan
amal shaleh dan bertaubat kepada-Nya dari
semua dosa-dosa besarnya, ada pula yang
membawa amal shaleh dan membawa dosa

al-Dibaj Syarh Shafuifu Muslim bin Hajjaj, 2117

Sunan al-Tirmidzi, al-Tirmidzi, 41355.



besar selain syirik. Jika AllAh #s. menghendaki
pengampunan maka dosa besar seorang hamba
akan diampuni-Nya, dan jika tidak, maka Allah
& akan melakukan timbangan amal untuk
menentukan salah satu dari keduanya mana
yang berat.

Oleh karena itu hendaknya seorang Muslim
senantiasa waspada ! Jika ia terjatuh kedalam
kubangan dosa kecil maka hendaknya ia segera

melakukan amal shaleh agil dosa akibat
perbuatannya itu terhapus dengan amal shaleh
yang dilakukannya. Sedangkan, jika ia terjatuh
pada kubangan dosa besar maka hendaknya ia
segera bertaubat sebelum ia lupa dan sebelum
datang kematian menghampirinya.

KEUTAMAAN HAJI MABROR

Dalam hadits di atas, RasfrlullAh M jugu
menyebutkan keutamaan haji mabrfir yakni haji
yang tidak tercampuri dengan dosa. Balasan
bagi orang yang hajinyamabrfir tiada lain kecuali
surga. Imam Naw awi'+!'itso menambahkan bahwa
balasan bagi orang yang hajinya mabrur itu tidak
hanya diampuni dosa-dosanya akan tetapi juga
dimasukkan ke dalam surga.15

Ada suatu pertanyaary 'Apakah kriteria haji
mabrfir itu?

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin
'+{57" menyebutkan empat kriteria haji mabrfir,

yaitu:
'1.. lkhlks karena A[ah wi, bukan karena riyk'

seperti ingin mendapatkan pujian dan
penghormatan dari masyarakaf dan juga
bukan karena sum'ah seperti menceritakan
bahwa ia sudah pernah berhaji dengan tujuan
agar dipang gil Pak haji atau Bu hajah.

2. Mutdba'ah rnenglkuti tuntunan RasOlullAh

{$ dalam manasiknya,'5 sebagaimana sabda
beliau S :

Ss-rstroV\'/
Hendaknya kamu mengambil dariku tuntunan

15 al-Minhaj..., 911,19.
'1.6 Sy arh Riy kdh al-Shhlihin, 5 1322-323

manasik kalian.'z

3. Dari harta yang halal, bukan dari harta yang
haram seperti riba hasil dari perjudian atau
hasil dari merampas hak oran$ lairy'8 atau hasil
korupsi dan lain sebagainya, sebagaimana
sabda Nabi:

lrr J:"ti Yi,ti
t,

OJI^lj L^; C]

tLJ+

3"^'tq:11

'2\;tt iLi4

17 Sha@hMuslim,2l943.

18 Sy arh Riyildh al-Shklihin, 5 1322-323.

enit ,k't +;E Ai a1 ',.],Et Qi'i t.J.- .t , vl

, W iJt r';1 V',*#r VI 
-,tfi 'tg

: JUi

",2,.4ItWl':*:$t b

1t*t;

[rvr:a;tr1 "r;*;t
t:;*aih

\il,i1eI7ir,btr']t;ti

tt,2-. $rz / tt/1 // t,6.Ft ,?t;'4f,htyJj U ,u; V

4- o I z sr-/ t t.i,. .t
, j-G .,el?U ,sib'q ,'el'i1-;3't ,il?tt \ J )Y'/ J \ r . J \

"e,4i+t;x"
Wahqi manusia, sesungguhnya Allkh M itu
baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula.

Sesungguhnya Allkh \H memerintahkan kepada

kaum Mukminin seperti yang Dia perintahkan
kepada para rasul. Allkh ME berfirman, 'Wshai

pnra rasul! Makanlah dari (makanan) yang

baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan' (Qs aI-

Mu'minfinlzj:5t)
Dan Allfth t& berfirman,'Wahai orang-orang
y ang beriman, maksnlah dari rezeki y ang b aik y ang



Kami berikan kepada kamu' (Qs al-Baqarahlz:t7z)

Kemudian Rashfuilih M menyebutkan orang
yang bepergian dalam waktu lama; rambutnya
kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua

tangannyake langit, 'Wahai Rabb-ku, wahsi Rabb-

ku,' sedangkan makanannya harnm, minumannya
haram, pakaiannya haram, dan diberi kecukupan

dengan yang haram, bagnimana ,doanya aknn

dikabulkan? ".'e

4. Terbebas dari perbuatan rafats (jima' atau
perkataan dan perbuatan yang mengarah
ke sana), dan fusuq (kefasikan), serla jidal
(berdebat bukan dalam rangka menegakkan
kebenaran).'o Hal ini sebagaimana penjelasan
Nabi S dalam hadis belia u:

o-)z z - '-l'..^i-

lJi CaJ 'cr-'t.,- f-l **liiit ev
;llf 

':S
Barangsiapa melakukan haji ikhlas knrena All6h ve

tanpa berbuat keji dan kefasikan, maka ia kembali

tanpa dosa sebagaimana zuaktu ia dilahirkan oleh

ibunya".''

Ulama yang lain menyebutkan bahwa tanda
haji mabrur adalah amal perbuatan seseorang
setelah menunaikan ibadah haji lebih baik
dibandingkan sebelumny a."

FAWAID DARIHADITS

1. Amal shaleh dapat menebus dosa kecil" dan
diantara amalan shaleh itu adalah umrah dan
haji.

2. Balasan haji mabrfir selain bisa menebus dosa
juga bisa menyebabkan masuk surga.

3. Harta yang halal merupakan salah satu syarat
untuk mendapatkan haji mabrfir.

4. Amal shaleh dapat mengangkat derajat
seseorang di sisi Alldh w;

5. Ikhlas danmuffiba'ah rnerupakan syarat dasar
diterimanya amal shaleh.

6. Thubat merupakan penebus dosa kecil dan besar.
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ShabihMuslim,2/703.
Sv arh Riv hdh aI- Shihhtu, 5 I 322-323

S h abih aI- B ukhdr i, 2 / 133

al-Minhaj...,91719.

8.

Bagi seorang hamba jika ia terjatuh dalam dosa
kecil maka hendaknya ia segera melakukan
amal shaleh sebagai kffirah-nya, dan jika ia
terjatuh dalam dosa besar raaka hendaknya
ia lekas-lekas bertaubat sebelum ia lupa atas
dosa tersebut dan sebelum ajal menjemput
nyawa.

Seorang Muslim dalam melakukan amal
shaleh hendaknya meniatkan unfuk
menebus dosa, kemudian meniatkan unfuk
mendapatkan pahala dan ridha Alldh w*

Wujud dari penebusan dosa bagi seorang
hamba adalah terhapusnya dosa hamba yang
bersangkutan.

10.Dosa besar selain kesyirikan itu tergantung
pada kehendak AllAh w , jika Dia
menghendaki pengampunan maka diampuni
dosa tersebut dan jika tidak, maka Dia
menyiksa pelakunya sesuai dengan dosanya.

MARAJI'
) Sahih al-BukhAri. Muhammad bin Isma'il. Beirut: Dar

Tauq al-Najah,1422H.
) Sahih Muslim. Muslim bin Hajjaj. Beirut: Dar lhya' al-

Turats al-Arabi, tanpa tahun.
1 Sunan al-Tirmidzi. Muhammad bin 'Isa. Mesir:

Maktabah Musthafa al-Baby al-Halabi, 1395 H.

) Sunan al-Nas6'i. Ahmad bin Syu'aib. Halab: Maktab
al-Mathbu'at al-Islamiyyah , 1,406 H.

) Sunan Ibn MAjah. Muhammad bin Yazid. Tanpa
tempat: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tanpa
tahun), hal.964.

) Kitab al-'Ain. al-Khalil bin Ahmad al-Bashri. Tanpa
tempat: Dar Maktabat al-Hilal, tanpa tahun.

) al-Muhkam wa al-Muhith al-A'dzam. Ibn Sidah. Beirut:
Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1.421H.

) al-Nihayih Ji Gharib al-Hadtts wa al-Atsar. Ibn al-Atsir.
Beirut: Maktabat al-'Ilmiyyah, 1399 H.

) Tafsir Ghartb Maa fi al-Shahihain al-Bukhari wa Muslim.
Muhammad bin Futuh al-Humaidi. Mesir: Maktabat
al-Sunnah, 1415 H.

1l Lawami' al-Anwdr al-Bahiyy ah. Muharnmad binAhmad
al-Sifarini. Damaskus: Muassasat al-Khafiqain wa
Maktalatiha, 1402H,.

) al-Mirhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Yahya bin
Syaraf al-Nawawi. Beirut: Dai lhya'Turats al-Arabi,
1392H.
al-Dibaj Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj. Abdurrahman
al-Suyuthi. Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan,'1.4-1,6H.

Stlarh Riyddh al-Shdlihin. Muhammad bin Saleh al-
'Utsaimin. Riyadh: Dar al-Wathan, 1426H.
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Dan di antaramanusia ada orangyangberkata, "Kami

beriman kepada AilAh", Mnka apnbila in disakiti
(karena ia beriman) kepada AIIA4 , ia menganggap

fitnah manusia itu sebagai adzab Alldh Fij ?

(QS. al-Ank abit I z9:ro)

Sebagian manusia menobatkan tradisi dan
budaya nenek moyang menjadi bagian ritual
agama yang dianggap shahih. Mereka rela

berkorban dengan penuh kesetiaan dan ketulusan
untuk melestarikannya, apalagi didukung pata
tokoh dengan berbagai macam argumen yang
" menguatkan" (tapi membingungkan) kalangan
awam sehingga mereka menganggap sakral
dan mengkultuskan para pencetus dan tokoh
pembelanya.

Di antara bentuk tradisi yang dilestarikan

dan diyakini menjadi bagian dari syariat Islam
yang harus ditunaikan antara lain; selamatan
atau walimatul Safar sebelum berangkat haji.
Calon jamaah haji ketika akan berangkat dilepas
dengan alunan suara adzan dan ketika apabila
datang dari Makkah, mereka tidak boleh masuk
ke rumah sebelum dimintai berkah doanya. Air
zamzarnyang dibawa dari Makkah dimasukkan
ke dalam sumur sehingga sumur tersebut
diyakini keberkahannya. Selama jamaah haji
sedang menunaikan haji 4o hari, maka para
tetangga bergantian datang ke rumahnya baik
harian atau mingguan untuk yasinan, tahlilnn,
ratiban, rawian dan manaqiban. Bahkan ada
pesantren yang menyiapkan tim ritual tersebut
yang dipandu oleh kiyainya sehingga banyak
calon jamaah haji telah membokingnya jauh-
jauh hari sebelum hari keberangkatannya.
Bahkary ada yang lebih aneh lagi, sebelum
berangkat haji diantara mereka berpamitan
kepada para wali dengan cara berziarah ke

makam-makam wali songo.

Kesalahan praktek ibadah bukan semata

kesalahan individu masyarakat awam, namun
para tokoh agamalah yang menggulirkan ajaran
penuh dengan kebodohan dan kesesatan yang
disuntikkan ke akal orang awam agar mereka
membenci dan memusuhi ajaran murni dan
suci. Masyarakat awam hanya bisa berdalih
sebagaimana firman AlIdli. w :

Disusun oleh Ustadz Zaenal Abidin, t.c 'i{W

RITUAT BID'AH SEBEIUM DAN SESUDAH HAJI

Realita berbicara bahwa kaum awwam
dalam beragama lebih, membenarkan kebiasaan
daripada membiasakan kebenaran. Prilaku ini
menimbulkan tumpang tindih antara syariat
dan tradisi. Naifnya mereka lebih membela dan
melestarikan tradisi daripada syariat dengan
alasan takut dituduh sesat, puritan atau anti
budaya. Mereka menganggap bahwa tuduhary
ejekan dan fitnah yang ditimbulkan manusia
merupakan adzab dari AllAh &;i , Allah F>j

mengabarkan hal tersebut dalam firman-Nya :

LvJ* u ,hi *'t
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Apabila dikatakan kepada mereka: " Marilah mengikuti
npa yang diturunkan All6h wj dan mengikuti
Rnsul " . mer eka m enj aw ab, " Cukupl ah untuk kami ap a

y ang kami dap ati b ap ak-b ap ak kami mengerj nkanny a. "

Dan npaknh mereka itu akan mengikuti nenek moyang
mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak
mengetahui apa-npa dan tidak (pula) mendapat

petunjuk ? (QS. al-MAidah/5:to4)

Padahal cara beragama yang benar harus
dibangun diatas ittib6' sebagaimana yang telah
ditegaskan lbnu Taimiyah 'iit;F" , "Agama kaum
Muslimin dibangun atas dasar ittiba' kepada
al-Qur'An, as-SunnaFr, dan ijma' umat Islam.
Ketiga dasar tersebut bersifat nta'sf,tm (bebas dari
kesalahan-red), sehingga seluruh perkara yang
diperselisihkan umat harus dikembalikan kepada
A[ah Mi dan Rasul-Nya, bukan berdasarkan
hawa nafsu, perasaan, gagasan tokoh ataupun
peninggalan budaya. Oleh sebab itu siapapun
tidak boleh mengangkat seorang tokoh untuk
umat yang wajib diikuti, dibela dan memusuhi
atas dasar tersebut kecuali Nabi Muhammad ffi
dan tidak boleh menjadikan ucapan yang menjadi
pedoman sehingga membela dan memusuhi
karenanya selain ucapan Allah Mj , ucapan
Rasul-Nya dan ijma umat Islam".'

AKAR RITUAT BID'AH HAJI

Tidaklah muncul kesesatan termasuk ritual
bid'ah sebelum dan sesudah haji melainkan
bersumber dari rekaan hawa nafsu dan
mengedapankan akal diatas nash-nash agama.
Karena langkah demikian hanya menghasilkan
berbagai macam keburukan, menampakkan
kekejian, merobek penutup harga diri dan
kehormatan serta menjadi pintu masuk
berbagai kejahatary' bahkan seluruh kebid'ahan
lahir karena menuhankan hawa nafsu dan
mengedepankan akal dengan mengalahkan

1 Al Fatawa: oleh Ibnu Talmiyah:201164
2 Lihat Adabut Dunya, al-Mawardi, hl. 32.

:ril.tl|p5rFtN f,vr/ryAvlltllAt 14trHisgrrqm4[nf$1,11:

al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana firman
Alldh w;; :
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Maka pernahlcnh kamu melihat orang yang
menjadikan hazLta nafsunya sebagai tuhannya, dan

AUA| wi membiarkannya. dalam keadaan seperti
itu berdasnrkan ilmu-Nya, dnn A1164 w;j telah
mengunci mati pendengaran dan hatinya kemudian

meletskkan penutup di atas penglihatannya?;
( QS. Al-latsiyahl 45:4 ).

' Qadhi Syuraih n{W berkata, "Celakalah
kaliary sungguh Sunnah telah mendahului
qiyasmu, maka ikutilah sunnah jangan membuat
kebid'aharu karena -kalian tidak akan tersesat
selagi masih mengambil atsar." 3

Mengikuti kebenaran membutuhkan sikap
tulus dan menanggalkan gengsi, sombong dan
sikap fanatis tokoh. Karena sangat sulit bagi
seseorang harus mengakui kebenaran yang
dahulu dianggap sesat dan mengikuti kebenaran
suatu kelompok atau seorang tokoh yang dahulu
dianggap berseberangan. Maka dalam keadaan
demikiaru biarpun salah tetap mengaku benar
bahkan berani menantang dengan menghalalkan
segala cara termasuk dengan mubahalah. Keadaan
mereka menyerupai yang dituturkan Allah F>]

dalam firman-Nya :

t.!$
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Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik)
berkata: "Yn AIlfrh v& , jika betul (AI Quran) ini,
Dialah yang benar dari sisi Engkau, Maka hujanilah
Kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah

3 HR. Ad-Darimi dalam Sunannya, (202) 1,171.

-{



kepada Kami szab yang pedih". (QS. al-AnfdllS3z)

Bila keyakinan sudah mendarah daging maka
akan sulit bagi pelakunya unutk rujuk kepada
kebenaran kecuali sedikit. Itupun kebanyakan
motivasi awal mereka ketika ingin rujuk kepada
kebenaran karena faktor dunia.+ maka, banyak
sekali nash-nash al-Qur'An dan as-Sunnah yang
mencela sikap mengikuti hawa nafsu, A[ah w
berfirman:

Jr#6i"J^uuir>:-i.i oy
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Maka j ika mereka tidak menj aw ab ser uanmu, ket aiuitah
bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti
hawa nafsu. Dan siapakah yang lebih sesat daripada

lrang yang mengikutihazua nafsunya tanpa mendapat

petunjuk dsri Allhh Mj sedikitpun. Sesungguhnya

AUAh wtj tidak memberi petunjuk kepada orang-
ornng yang zalim. (QS. al-QashaslzS:5o)

Mereka tidak berusaha mencari kebenaran
namun yang mereka cari adalah pembenaran
atas kebatilannya. Contoh paling aktual yang
bering kita saksikan adalah tradisi walimah dan
selamatan sebelum dan sesudah haji. Mereka
menjadikan hawa nafsu sebagai sumber inspirasi
untuk melakukan atau meninggalkan sesuafu
dan tidak peduli apakah tindakannya sesuai
dengan keinginanAllAh uq atarmenyelisihinya.
Barangsiapa yang membenci kebenaran dan
mengikuti hawa nafsunya pasti kesesatan yang
akan mereka peroleh.

Nabi bersabda:

a v,td I ii
-rJ gJtl .--j g;-$

it',ii ,';21 U ;'k tS
\ J q' "-gJ

Jjfir 6i6- 15 irrfir

sll-

-A^)

-46iv
9Q

v
Y

;-;;;; ,ii.[ 1
hlm.20.

Abdurahman al-Yamani,

XGs\L.J€;1,\',3? I
Dan sesungguhnya aksn keluar dari umatku
sekelompok kaum yang diserang hawa nafsu tersebut,

seperti seorang yang diserang airws anjing rabies,

hingga tidak tersisa urat dsn persendian melninkan

telnh dimssukinya."s

Hawa nafsu terkadang mengusai orang alim
yang mempunyai kepedulian terhadap al-Qur'An
dan as-Sunnatg nhmun tidak menyerunya
trntuk meninggalkan nash-nash al-Qur'an dan
as-Sunnah secara keseluruhary tetapi hanya
mengajak untuk mengamalkan kandungan al-

Quran dan Sunnah yang sesuai dengan selera
hawa nafsunya. Maka wajib bagi seorang
hamba mengukur apakah kadar kecintaan dan
kebenciannya kepada sesuatu dengan perintah
A[ah w;i danRasul-Nya.6

Memang benar, RasfflullAh M pernah
mengadakan walimah safar ketika sampai di
Madinah namun beliau ffi melakukan setelah
datang dari safar sebagaimana yang ditegaskan
jabir bin Abdullah eY, bahwa Nabi pernah
membeli seekor onta dariku dengan harga satu
setengah atau dua dirham ketikabeliau ffi datang
beliau memerintahkan untuk menyembelih sapi
dan mereka memakannya .z

Ibnu Baththal ,4J':H mengatakan bahwa
dalam hadits ini terdapat anjuran bagi seorang
pemimpin atau tokoh agil menjamu para
shahabatnya ketika ia datang dari safar. Dan
demikian itu hukumnya mustahab (sunat)
menurut para Ulama salaf yang disebut dengan
istilah Naqii'ah. Sementara Imam Muhallab '+ij5
menukil bahwa Ibnu Umar ct6 ketika datang
dari bepergian menjamu orang-orang yang
menernuinya dan makan bersama mereka dan
mengurungkan qada' puasa Ramadhary karena

5 Hadits shahilu diriwayatkan olehAbu Daud, (4597), Ahmad,
(41102), ad-Darimi, (211.58), al Hakim, (8325), al Ajurri dalam
as-Syari'ah, (31), Ibnu Abi Ashim dalam as-Sunnah, (1,2, dan
65), Ibnu Nashr al-Marwazi dalam as-Sunnah, (I4 dan1,5), aI-
Laalika'i dalam Sy arh U shul I' ti q ad Ahli S unnah ro a Al-l ama' ah,

(150), dan Ibnu Baththah dalam al-lbanah al-Kubra, (245 dan
. 247). Dan hadits ini dishahihkan al-Albani dalam Dzilalul

6

7

lannah, (1).

Llhat Majm| Patlwn, ZSI .LSS-1,3.+.

Shahih diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam shahihnya
(308e).



beliau ffi memang tidak pemah berpuasa saat
sedang safar dan ketika usai menjamu maka
beliau mulai mengqada puasa ramadhan.8

PERTU UTAMA RABBANI

Sudah menjadi ketetapan Sunatullah bahwa
semakin jauh jarak umat dengan zaman turunnya
risalah maka semakin banyak terjadi distorsi dan
penyelewengan sebagaimana yang telah terjadi
pada ahli kitab dan demikian itu juga terjadi
pada umat Islam seperti firman AIldh w; :

f 4 "r4,tf''& si i;v'o,"r\u, 9U 
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Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang

beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Alldh
btJ dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada

mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang
yang sebelumnya telahditurunkan al Kitab kEadanya,
kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka

lalu hati mereka menjadi keras. dan kebanyakan di
antara mereka adalah orang-orangyangfasik. (QS. al-
Hadidl5T:16).

Ibnu Mas'ud berkata, "Jarakantara keislaman
kami dengan ayat teguran ini hanya empat
tahun."e

Islam adalah agama yang mulia dan
mempunyai cara untuk menghadapi setiap
perkembangan atau perubahan agar tidak terjadi
perpecahan dan penyimpangan dengan cara

setiap urusan yang timbul harus diserahkan dan
ditangani dengan serius oleh para Ulama rabbani
dan mengembalikan semua uruszu:I kepada AllAh
a;i darrRasu}ryasebagaimangfirmanAll6h aa :

8

9

Lihat Fathul Bdri, 61 216.

Lihat Tafsir an-N asat'i, 21 649 dan Tafsir as-Sam' ani, 41 241
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Dan kalau mereka menyerahkannya kepnda Rasul dan

UI\I Amri, di antara mereka, tentulah orang-orang
yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)

mengetahuinya dari mereka (Rasul dan UliI Amri),"

.(QS 
An-Nisa'14:83). '

Bila mereka mengembalikan urusan mereka
pada saat damai atau perang kepada RasirlullAh

M dan pata Ulama maka mereka akan
mendapatkan ilmunya dari hasil ijtihad para
Ulama sebagai jawaban atas kasus-kasus yang
terjadi.'"

Demikianlah etika Islam dalarn menangani
setiap kasus termasuk masalah ritual selamatan
sebelum dan sesudah haji maka mereka selalu
menyerahkan kepada para Ulama rabbani dan
mengembalikan semua urusan kepada All6^h w
dan Rasul sehingga akan mendapatkan kepastian
,hukum, menumbuhkan sikap bijak dan lapang
dada, interaksi kehidupan beragama berjalan
kondusif dan semua pihak terbiasa berpikir jernih
dalam mengatasi setiap masalah dengan tetap
mengedepankan etika perbedaan dan ketulusan
mencari kebenaran.

SOTUSIMENDASA.R

Munculnya berbagai macam problem
kehidupan agama terutama bid'ah seputar ritual
dan tradisi sebelum dan sesudah haji sering
timbul akibat kebodohan umat terhadap ilmu
a?iarr.a, dan sebagai obatnya adalah. belajar.
Sebagaimana sabda Nabi M kepada teman
seseorang yang terluka, lalu dia memberi fatwa
kepadanya wajib mandi, sehingga meninggal
dunia: "Merekt membunuhnya, semoga Alldh v"&

membunuh mereka, kenapa mereka tidak bertanya
jika tidak tahu sesungguhnya sembuhnya ke-bisuan

berasal dari bertanya." "
Kedunguan hati dari ilmu dan kebisuan lisan

10 Lihat MafatihulS\aib, tafsir surat an-Nisa': 83.

11 Hasan diriwavatkan Imam Abu Daud dalam Sunannva (337\
dan fbnu Malah dalam Sunannya (572) dan dihasankan
Syaikh al-Bani dalam Shahih Sunan Abu Daud (337)



dari berbicara, dinyatakan sebagai penyakit dan
obatnya adalah bertanya kepada Ulama, sehingga
dengannya ilmu yang bermanfaat bisa diraih.
Sebab ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang
terpancar dari lentera al-Kitsb dan as-Sunnah,

sesuai dengan pemahanan para sahabat dan
Tabi'in, termasuk perkara yang terkait dengan
ma'rifut kepada Allah w" , hukum halal-haram,
zuhud, kebersihan hati dan akhlak mulia serta
dalam mengatur kehidupan rumah tangga.

Agar umat tidak menjadi korban kebodohan
dan kejumudan harus membekali diri dengan
ilmu sehingga tidak bingung dalam menghadapi
berbagai macam isu agama dan polemik
pemikiran. Ilmu yang bermanfaat ibarat senjata
paling ampuh dalamberperang. Ilmu bermanfaat
merupakan pemusnah dua penyakit rohani
yang paling berbahaya yang menjadi akar
segala penyakit hati, yaitu Syubhat dan Syahzoat.

Bila ilmu telah meresap ke dalam hati, maka
akan melenyapkan dan mencabut sampai
ke akar-akarnya kedua penyakit syubhat dan
syahzuat. Seperti orang yang sedang minum obat
mujarab, mudah terserap oleh tubuh dan segala
macam kuman akanhancur dan musnatu bukan
obat yang membuat kuman semakin kebal.

Kemudian didukung dengan jihad yang
besar maka pasti A[ah vi" akan memberi
petunjuk ke arah jalan yang lurus sebagaimana
firman AllAh s; :

'rrf- t;*: t:4re-4> Gib
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari

keridhsan) Ksmi, benar- benar akan Kami tunjukkan
kepada mereka jalan-jalan kami. (al-Ankabut: 69).

Ibnu Qayyim +sZ berkata, 'Allah #i
menggantungkan atau mengaitkan hidayah
dengan jihad. Dengan demikian orang yang
paling sempurna hidayahnya adalah orang paling
besar jihadnya. Dan jihad yang paling fardhu
adalah memerangi nafsu syahwat, memerangi
hawa nafsu, memerangi godaan syetan dan
memerangi cinta dunia. Barangsiapa yang telah
memerangi empat tersebut karena A[ah vi r

maka AllAh Mj" akan menunjukkan berbagai
jalan kerindhaan-Nya yang menghantarkan ke
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surga-Nya."

'Ibnu Wadhdhah l:;Sy" meriwayatkan dari
Mu'adz bin Jabal ry, bahwa beliau 4!15
berkhutbah di Syam dan berkata: "Wahai umat
manusia, carilah ilmu sebelum sirna dan pertanda
sirnanya ilmu adalah dengan meninggalnya para
ulama, maka berhati-hatilah terhadap perkara
bid'ah dan sikap berlebihary berpegang teguhlah
terhadap ajaran yang murni."',{}

Lihat al-Fawaid, Ibnu Qayyim, hlm. 91

al-Bida' wa an-N ahyu Anha. Hlrrl.. 26.
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Kami menerima
pongemballan majalah A+sunnah

ap$ib frsukan kerugtan di dararflya erupa

aias, atau lainnya
yang meny€babkafi

pemba@ lidali
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Setiap Muslim memendam kerinduan dan
keinginan kuat untuk berziarahke Baitullilhil 'attq

dalam rangka menunaikan rukun Islam yang ke-5.

kLi merupakanbukti kebenaran firmanAll6h o',; :

,( " /
.-*ff- tu 41 utlL :tt

Dan (ingatlat',), t<eiit o Kami menjadikan rumah
itu (Baitullah) tempat yang didatangi. (QS. al-
Baqarah.l2:125)

Demi pelepasan rindu ini, berbagai cara

dilakukan oleh kaum Muslimin; Ada yang
menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi
sedikit agar terkumpul harta yang cukup untuk
biaya ongkos naik haji. Dewasa ini ada sebuah
usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan
syariah untuk mengambil alih penghimpunan
dana dengan cara memberikan dana talangan
haji. Produk ini dilegalkan oleh fatwa DSN
NO:29/DSN -MUI1VI12002 

tentang pembiayaan
pengdrusan haji lembaga keuangan syariah.

Namun dalam prakteknya masih terdapat
kritikan dari para Ulama yang lain mengenai
produk ini.

Kepastian akan kehalalan atau tidaknya produk
ini sangat berhubungan dengan kemabruranhaii
orang yang mendapatkan dana produk ini.

Diriwayatkan oleh Tabrani '+{ly" , RasfrlullAh

ffi bersabda:

u+ \tdq;; ! ry Ja Ai 31.

Sesungguhnya AIl6h Adalah baik dan tidak menerima

kecuali y ang b aik. (HR. Muslim)

Untuk menjernihkan permasalahan ini, mari
kita lihat tinjauan fikih tentang produk ini.

1. Bentuk dana akad talangan haji.

Seseorang yang ingin mendaftar haji

mendatangi salah satu lembaga keuangan
' syariah lalu mendaftarkan diri untuk haji

dengan membuka rekening tabungan haji,
serta membayar saldo minimal Rp 500 ribu.
Kemudian agar ia mendapatkan kepastian
seat (kursi) untuk tahun berapa maka ia harus
melunasi sebanyak Rp 20 juta . Bank dapat
memberikan dana talangan dengan pilihan
Rp 10 juta, Rp 1.5 juta, Rp 18 juta.1

Andai pendaftar memilih talangan Rp 18 juta
berarti ia mengeluarkan dana tunai pribadinya
sebesar Rp 2 juta. Dan LB juta akan ditalangi oleh
Lembaga keuangan Syariah. Utang pendaftar ini
ke Lembaga Keungan Syari'at (Selanjutnya akan
disingkat menjadi LKS) sebanyak Rp 18 juta
akan dibayar secara angsuran selama satu tahun
ditambah dengan biaya administrasi sebanyak
Rp L,5 juta. Sehingga yang harus dibayar ke
LKS sebanyak Rp 19, 5 juta. Jika dalam setahun
tidak terlunasi hutangnya kepada bank maka ia
dikenakan biaya administrasi baru.

Andai pendaftar memilih talangan sebesar Rp
15 juta berarti ia mengeluarkan dana pribadinya
sebesar Rp 5 juta tunai, sementara Rp 15.000.000,-

akan ditalangi oleh LKS . Utang pendaftar yang
berjumlah Rp. 15.000.000,- akan dibayarkan ke
LKS secara angsuran selama 1 tahun ditambah
dengan biaya administrasi sebanyak Rp 1,3 juta.
Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS sebanyak
Rp 16, 3 juta . Jika'dalam setahun tidak terlunasi
hutangnya kepada LKS maka ia dikenakan biaya
administrasi baru.

Andai pendaftar memilih talangan Rp 10 juta
berarti ia mengeluarkan dana pribadinya sebesar

i ;;G" ;t;;#; p".,"rirt" sdri. Nur Uyun daram
skripsinya yang diajukan ke UIN Maulana Malik Ibrahim
Mal'ang, dengan judul, "furalisis Manajemen Pembiayaan
Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Malang".

ffi$ **ffii

EDIsI O5/THN XVIISYAWWAL 1{,33Hi5E?TEMSNR ZOUM



Rp 10 juta tunai. Dan 10 juta akan ditalangi oleh
Lembaga keuangan Syariah. Utang pendaftar ini
ke LKS sebanyak Rp 10 juta akan dibayar secara
angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya
administrasi sebanyak Rp 1 juta. Sehingga yang
harus dibayarnyake LKS sebanyakRp 11juta. jika
dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada
bank maka ia dikenakan biaya administrasi baru.

TINJAUAN FIKIH

Jika diperhatikan secara seksama, maka
didapati bahwa dalam produk dana talangan haji
ini ada dua akad yang digabung dalam sebuah
produk. Kedua akad tersebut adalah akad qardh
(pinjam meminjam) dalam bentuk pemberian
talangan dana haji dari pihak bank kepada
pendaftar haji. Akad yang kedua adalah ijhrah
(jual beli jasa) dalam ben fitk uj r ah (fee administrasi
yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak
terhutang kepada LKS atau bank sebagai pemberi
pinjaman). Menggabungkan'akad qardh dengart
ijilrah telahdilarang oleh Ras0lullAh ffi :

f o,. f .7 .
^^J 

q !-Cl*,r(J'-

Tidak hal aI men ggabungkan akad pinj aman dan akad
jualbeli. (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh
al-Albani 'r,E )

Dan akad ijdrah termasuk akad jual-beli yaitu
jual-beli jasa.

Dengan demikiary produk dana talangan
haji ini bertentanggan dengan hadits Nabi ffi di
atas karena dalam produk tersebut digabungkan
dua akad tersebut. Alasan lainnya akad ijdrah ini
bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk
mengambil laba dari pinjaman yang diberikan
sehingga termasuk dalam larangan pinjaman
yang mendatangkan manfaat (keuntungan).

Namun bila pintu pengambilan keuntungan
ini dapat ditutup rapat maka bisa saja digunakan
sebagaimana difatwakan oleh berbagai lembaga
fikih Nasional dan Internasional. Sebagaimana
yar.g dinyatakan dalam fatwa DSN yang
membolehkan mengambil biaya administrasi
yang nyata-nyata diperlukan dalam jumlah tetap
dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman.

Namun ternyata fatwa tersebut tidak
dijalankan pada praktek yang dijelaskan
sebelumnya, dimana besarnya biaya

t

.t-4j

administrasi bervariasi berdasarkan besarnya
pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Ini
jelas-jelas bahwa pihak bank. tidak sekedar
menarik biaya admninistrasi yang nyata-
nyata diperlukan akan tetapi di sana telah
dimasukkan laba dari pinjaman. Maka jelas ini
hukumnya termasuk riba.

Jika dilihat dari persentase besarnya biaya
administrasi ini, yait.u sekitar 10 % dari besarnya
pinjamary ini hampir sama dengan bunga
pinjaman yang ditarik oleh bank konvensional.

HIMBAUAN

i. Untuk lembaga keuangan syariah agar
menerapkan fatwa DSN dan tidak keluar dari
fatwa, yaitu menarik biaya admnistrasi yang
nyata-nyata diperlukan dengan besaran biaya
tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman.
Jika ini dilanggar, maka akan menyebabkan
terjatuh ke dalam praktik riba.

* Untuk DSN, selain mengeluarkan fatwa
diharapkan dapat memberikan sanksi bagi
lembaga-lembaga yang menerapkan produk
tidak sesuai dengan yang difatwakan melalui
Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di
setiap bank syariah.

.1. Untuk masyarakat yang mendaftar haji j*gutt
sampai terjebak dalam produk ini karena
mengandung syubhat riba yang berakibat
terhadap kemabruran hajinya karena berangkat
menggunakanharta yang diperoleh dengan cara
riba. Hendaklah ia membayar tunai sebanyak
Rp 20 juta agarbisa mendapa&ankepastian seat
(nomor urut) untuk tahun keberangkatan, dan
jangan menggunakan dana talangan bank.

Bagi yang telah terlanjur, maka ingatlah
firmanA[ah w yangartinya: Orang-orangyang
telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya
apa yang telah diambilnyn dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada All6h.
Orang yang kembali (mengambil riba), maka'orang
itu adalah penghuni-penghuni neraka; merekakekal di
dal amny a. (QS. al-Baq ar ahl 2:27 5).

Dan hendaklah ia berusaha sekuat tenaga
untuk menufupi sisa talangan secepatnya.
Semoga Allah Mj menerima ibadah haji umat
Islam. {}

ESI 5 li0sll}l lll illIflSYAWWA 1,1 433 }l/5EPT.EMSE & rfi ?M



"$*natmt , b,atiiit*-

ffi{tilagilt M
Disusun 0leh Ustadz Anas Burhanuddin, MA 4M{-

Muqaddimah ':'i 
A.bu..H.".oi.'o,l

padaumum nya,paraiamaahhajidtj"o*"lli: \ ,i:i:,hT,'Y]!i,1";#1"y,#;1"#,!;:!,i";;:#y,
untuk mengunjungi kota Madinah t"o"tlT llil ito.'o-u"uhari no.rrgo dan Muslim no.5o5)
sesudah penyelenggaraan ibadah haji. Mereku t^^'^"- . i ,.,, r_-i r-^,
r""g"i ulr**;;g:; u".t,rr,;r'"g ke Madinah L t:"flgin,k"""'"T,1""I"1ql'^11l tll,?-":fjl
meski ziarahini tidak ada hu6ungannya dengan satu kali shalat fardhu di sana lebih baik dari

ibadah haji. Hal ini tidak aneh karena Madiiah I shalat fardhu yang kita lakukan dalam dua ratus

memiliki kedudukan yang tinggi dalam sejarah I hari di tempat yang lain. Maka sungguh merugi

penyebaran Islam. k" "te*f,It inilah Nabi I orans v:"s:i1,11'i-1li1i.lY:i:11-:f.*:l
Muhammad M berhijrah untuk kemudian I :""ggYl-sungguh memanfaatkan kesempatan

menghabiskanumurbeliau g darammenyemai l",tit tlt Hldits 
,y1:1 :,!!!:tl-':l':^',:?h*8:

dakwah Islam di sana. oleh karena itu, meski I tidak diragukan lagi keshahihannya ini sudah

ibadah haii tetap sah tanpa ziarahke Madinah, ] *:qsebls.aiq:ttgg:l:tusemangatkitadankitaibadah haji tetap sah tanpa ztaran Ke Mactlnan/ Lu^u{

namun para jamaah haji selalu merasa ada yang tidak butuh lagi hadits-hadits yang lemah'

kurang jika tidak berkunjung ke sana' Di antara 
]

ibadah yang biasa dilakukakan para jamaah haji Apa itU Shalat Arba'in ?

selama di kota ini adalah shalat arba'in di Masjid I arUo,in atat arbn'un dalam bahasa Arab
Nabawi. Tulisan ini mencoba menelisik beberapa I berarti empat puluh. yang dimaksud dengan
segi dari ibadah ini agar para pembaca bisa shalat arba,in adalah melakukan shalat empat
mengetahui kedudukannya dalam Islam. I puluh waktu di Masjid Nabawi secara berturut-

turut dan tidak ketinggalan takbiratul ihrnm

Keutamaan Shalat di Masjid Nabawi I betsama imam. Para jamaah haji meyakini bahwa

shalat di Masjid Nabawi tidaklah seperti amalan ini akan membuat mereka terbebas dari

shalatdimasjidlain.All dh w; telahmenye*uikun neraka dan kemunafikan' ttt:i."1{1j*i1ll1t
padanya keutamaan yang besar, sebagaimanu ] tttdott"sia dan banyak negara lain diprogramkan

Ailah Mi telah melebihkan sebagian amalan di Ylt tk menginap di lvladinal :"1"i",minimal
atas sebagian yang lain. Hadits berikut dengan I 8 hari agar bisa menjalankan shalat arba'in'

tegas menjelasian hal ini: Dasar keyakinan ini adalah sebuahhadits dari
Anas bin Malik E9 bahwa Nabi S bersabda:

t9 9,<. z , / ,^( 4 . o

4t'"1i3'lii eii';i ;: v I x&\,Tvi'6.Jq* e k 6
t*xa ,yir;, ,r(Jr ;tri;t; )i ,#,iY;

(t?t r+:Jt"ly,it- I gV\ cuit '''-'ttAl



Barang siapa shalat di masjidku empatpuluh shalat
tanpa ketinggalan sekalipun, dicatatkan baginya
kebebasan dari neraka, keselamatan dari siksnan dan
ia bebas dari kemunafikan. (HR. Ahmad no. rz.593
dan ath-Thabrani dalam al-Ausath no.5.444)

Hadits ini dihukumi shahih oleh beberapa
Ulama seperti al-Mundziri '4W) , al-Haitsami
q!'iFo danHammad al-Anshari ldSE ' karena Ibnu
Hibban '4'i5 memasukkan Nubaith bin Umar,
salah seorang perawi hadits tersebut dalam kitab
ats-Tsiqat. Padahal Nubaith ini tidak dikenal
(majhul),dan para Ulama hadits menjelaskan
bahwa Ibnu Hibban '4j'f5 memakai standar
longgar dalam kitab ini, yaitu memasukkan
orang-orang yang majhul ke dalam kelompok
rawi yang terpercaya (tsiqah).

Perlu direnungkan, bagaimana amalan
dengan pahala sebesar ini tidak populer di
kalangan shahabat Ras0lullAh M dan hanya
diriwayatkan oleh satu sahabat lalu oleh satu
tabi'i yang tidak dikenali dan tidak memiliki
riwayat sama sekali -tidak dalam hadits shahih
maupun dha'if- kecuali hadits ini ?'

Maka sesungguhnya penshahihan ini tidak
bisa diterima, dan pendapat yang melemahkan
hadits ini adalah pendapat yang -<nallahu a'Iam-
lebih kuaf dan ini adalah pendapat Syaikh al-
AlbAni, Bin Baz, Abdul Muhsin al-Abbad, dan
Lajnah Daimah (Komisi Tetap Fatwa di Arab
Saudi).r Pembahasan lebih dalam mengenai
takhrij hadits dan perbedaan para ulama seputar
keshahihan hadits ini bisa ditelaah di tulisan lain
dalam mabhats ini.

Beberapa Catatan

Tentang Praktek Shalat Arba'in

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas,
ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan
seputar amalan ini, di antaranya:

1 Majma' az-Zazuhid 418, at-Targhib wat Tarhib 2/139. Adapun
Ibnu Hajar, be

2 al-Bahtsul Amin fi Hadits al-Arba'in, diterbitkan dalam Majalah
al-Jami'ah al-Islamilyah edisi 41.

3 Silsilatul Ah1dfts adh-Dha'ifah wal Maudhfi'ah 11540 no. 364,
Majmu' FatawaSyalV,h Bin Baz 261285, Fadhlul Madinah,hlm.
19, Fatawa al-Lajnah ad-Dairnah 41M0.

G Bl.$1 :4ff ft H:lffil5aW,StAt,

1. Kadang-kadang terjadi pelanggaran Sunnah
yang sudah jelas untuk mengejar pahala
amalan yang masih diperselisihkan ini. Saat
musim haji, di Masjid Nabawi kita bisa dengan
mudah melihat banyak orang yang berlarian

' saat mendengar iqamat dlkumandangkan.
Hal ini mereka lakukan. untuk mengejar
takbiratul ihram bersama imam. Padahal Nabi
Muhammad ffi memerintahkan kita untuk

. mendatangi maslid dengan tenang dan
melarang kita untuk tergesa-gesa saat hendak
shalat. Beliau ffi bersabda:

l>6t jt, 6*S ,,.-i-;!t W tiL

V,tlf 'lr,*;ltr;$n9J$i
l/. ^t-., ", ,, -ro ^alrIU;<rU YyUa) -s;it

lika kalian mendengar iqamat, berjalanlah untuk
shalat dengan tenang danwibawa, jangan terburu-
buru, shalatlah bersama imam sedapatnya, dan
sempurnakan sendiri bagian yang tertinggal.
(HR. al-Bukhari no.636 dan Muslim no. 154,

dan ini adalah lafazh al-Bukhari)

2. Sebagian orang tidak lagi bersemangat
untuk shalat di Masjid Nabawi setelah
menyelesaikan arba'in Hal ini bisa mudah
dilihat di penginapan para jamaah haji
menjelangan kepulangan dari Madinah.
Panggilan adzan yang terdengar keras dari
hotel-hotel yang umirmnya dekat dari Masjid
Nabawi tidak lagi dijawab sebagaimana
hari-hari sebelumnya saat program arba'in
belum selesai. Jika kita melihat kondisi
para jamaah haji setelah sampai di negeri
masing-masing, kita bisa melihat kondisi
yang lebih memprihatinkan lagi. Adakah
ini karena keyakinan mereka bahwa mereka
telah bebas dari neraka dan kemunafikan
setelah menyelesaikan program arba'in ?

Jika demikiary maka amalan yang masih
diperselisihkan ini telah memberikan dampak
buruk atau dipahami secara salah.



Syaikh Athiyyah Muhammad Salim
salah satu Ulama yang ikut menshahihkan
amalan ini- berkata, "Perlu diketahui bahwa
tujuan dari arha'in adalah membiasakan dan
memompa semangat shalat jamaah. Adapun
jika setelah pulang orang meninggalkan
shalat jamaah dan meremehkan shalat, maka
ia sungguh telah kembali buruk setelah
sempat baik." a

3. Sebagian orang memaksakan diri untuk
menginap di Madinah untuk waktu lama,

sedangkan mereka tidak memiliki bekal
yang memadai. Padahal mereka perlu
menyewa penginapan dan menyediakan
kebutuhan hidup yang lain. Sebagian orang
yang kehabisan bekal akhirnya mengemis di
Madinah demi mengejar keutamaan arba'in.s

Adapun jamaah haji Indonesia, insya Alldh
tidak mengalami hal ini karena biaya hidup
di Madinah sudah masuk dalam Paket
biaya pelaksanaan ibadah haji yang harus
dibayarkan sebelum berangkat.

Di samping itu, jika ada bekal dan waktu
berlebih, lebih baik jika digunakan untuk
memperbanyak ibadah di Makkah dan
Masjidil Haram yang jelas memiliki
keutamaan lebih besar.

4. Barangkali ada jamaah haji yang memaksakan
diri untuk tetap shalat di Masjid Nabawi
saat sedang sakit keras demi mengejar
keutamaan arba'in. Semangat ibadah tentu
sangat dianjurkary namun jika sampai
membahayakan kesehatarL maka hal ini
menjadi tidak boleh. Dalam beberapa kasus,

saya melihat bahwa memforsir tenaga secara

berlebihan selama perjalanan haji adalah
salah satu faktor penyebab banyaknya
kematian para jamaah haji. Sayangnya hal ini
kadang terjadi dalam ibadah yang tidak kuat
dalilnya, seperti mengulang-ulang umrah
saat di Makkah. Sementara sebagian jamaah

4 Adhzok'ulBayinU336.
5 al-Bahtsul Amin fi Hadits al-Arba' in, dlterbitkan dalam Majalah

al-jami'ah al-Islamiyyah edisi 41.

5.

lain justru sakit saat ibadah utama (haji) tiba
wakfunya, karena sebelumnya sudah terforsir
untuk ibadah-ibadah seperti.ini.

Bagi para jamaah haji wanita, shalat di rumah
atau penginapan lebih baik bagi mereka
daripada shalat di Masjid Nabawi. Mari kita
perhatikan hadits berikut ini :

q'I ;:*gt * $ ri;t #iiV
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Dari l-Immu Humaid -istri Abu Humaid as-Sa'idi-

b ahw a ia telah datang kep ada N abi S' dan b erknta,

"Wahai Rasfilulldh, sungguh saya senang shalat

b er s amamu. " N ab i ffi b erkat a, " Aku su d ah t ahu itu,
dnn shalatmu dibagian dalamrumahmu lebihbaik

bagimu daripada shalat di kamar dEan. Shalatmu

di kamar dep an lebih b nik b agimu darip ada shalat di
kediaman keluarga bessrmu. Shalatmu di kediaman

keluargn besarmu lebih baik bagimu daripada shalat

di masj id kaummu, dan shalatmu di masi id kaummu

lebih baik dari shalat di masjidku." Maka Ummu

Humaid memerintahkan agar dibangunknn masiid

dibagian rumahnya yang paling dalam dan paling

gelap, dan ia shalat di situ sampai bertemu All6h.

e$)c'r,$:#
v )rt:r a,$\br 4)ti
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(HR. Ahmad no. 27.090, dihukumi
hasan oleh Ibnu Hajar).

Kita sudah mengetahui, besarnya
keutamaan shalat di Masjid Nabawi.
Namun bagi para wanita, shalat di
rumah mereka tetap lebih baik bagi
mereka dibanding shalat di Masjid
Nabawi, bahkan di Masjidil Haram.
Semakin tersembunyi tempat shalat, itu
semakin baik bagi mereka. Para jamaah
haji wanita perlu meneladani Ummu
Humaid ce9, yang begitu menaati
Sunnah Nabi Muhammad it$ dengan
selalu shalat di rumah. Tidak seperti
sebagian jamaah haji yang kadang
shalat di jalan-jalan kota Makkah
karena masjid-masjid penuh. Mereka
bersemangat tinggi tapi tidak didasari
agama yang memadai.

Ada Arba'in lain
Selain arba'in di atas ada arba'in dengan

bentuk lain denghn dalil yang lebih shahih, yaitu
haditsberikut:

.,iql 'ci';';t rrht ;rri;t';.
Dari Anas bin Mnlik, Rssulullnh M bersabda:
"Barang siapa yang shalat karena Alldh b/)t empnt

puluh hari secara berjamanh tanpa ketinggalan takbir
yang pertnnm, dicatatkan baginyn dua kebebasan;

kebeb asan dari ner aka dan kebeb asan dari kemunafikan.
(HR at-Tirmidzi no. z4r, dihukumi hasan oleh al-
Albani, dan al-'Iraqi mengatakan: para rawinya
tsiqah)6

Di banding arba'in yang di atas, arba'in ini
memiliki beberapa perbedaan, yaitu:

6 Shahihut Targhib wat Tnrhib 1,198 no. 409, TaWtfrj Ahfrdits thyt
UWmiddtnU334.

1. Jumlah bilangan shalatnya dua ratus shalat
dalam empat puluh hari. Bandingkan dengan
empat puluh shalat dalam delapan hari.
Karenanya, sebagian orang yang pernah
mencoba mengamalkannya mengalami
kesulitan yang cukup besar, kira-kira
sebanding dengan besarnya pahala yang
dijanjikan.

2. Arba'in ini pelaksanaannya tidak terbatas
pada Masjid Nabawi, tapi bisa dilakukan di
masjid manapun di atas muka bumi ini.

Jangan lewatkan Pahala Jihad di Masjid Nabawi

Di akhir pembahasan ini, saya ingin mengajak
para peziarah kota Madinah untuk tidak
melewatkan sebuah peluang pahala besar selama
di Madinah, yakni sebuah amalan yang tidak
hanya akan bermanfaat selama musim haji saja,
tapi diharapkan bisa menerangi sisa kehidupan
mereka yang akan datang. Hal ini termaktub
dalam hadits berikut:

'^\i k I'i i -: W : i$ ;ji a,i 
"*

2, et 6

rVi'rt^ q# ;t+ u, i -fr -# t #
*qiir ; ;4'#,^iA trt Lk6" -e\ tt

Yit't#,1i i*,te i1't,^i ,b g
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Dari Abu Hurairah & , beliauberkata, RasfiIulldh

bersabda, "Barang siapa mendatangi masjidku ini,
tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin din

pelajari atau ajarkan, maka kedudukannya seperti

mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa datang

untuk selain itu, maka ia laksana orang yang hanya

memandang barang orang lain." (HR. Ibnu Majah
rro. zz7, dihukumi shahih oleh al-Albani)

Memandang barang orang lain maksudnya
adalah ia seperti orang yang masuk ke pasar,

tapi tidak menjual atau membeli, dan hanya
memandang barang orang lain sehingga
tidak mendapatkan apa-apa. Hadits ini juga
menunjukkan bahwa Masjid Nabaw i adalah sfi q al

'ilmi (pasar ilmu), dan selayaknya bagi orang yang
masuk ke dalamnya untuk berdagang ilmu, baik
dengan menuntut ilmu atau mengajarkannya.z

Jika Anda paham bahasa Arab, Anda bisa
belajar langsung kepada para Ulama di Masjid
Nabawi. |ika tidak, Anda bisa membawa kitab
untuk dibaca, berdiskusi .atau membaca al-

Quran dan terjemahnya. Atau menghadiri
pengajian berbahasa Indonesia yang mulai
tahun ini insyaAllAh w akan dibuka di kursi-
kursi resmi dalam Masjid Nabawi dan diampu
para mahasiswa senior di Universitas Islam
Madinah. Yang penting setiap langkah Anda
dari penginapan menuju Masjid Nabawi tidak
lepas dari niat mempelajari kebaikan atau
mengajarkannya, agar pahala jihad tidak luput
dari Anda.

Musim haji selain menjadi musim ibadah
juga merupakan titik temu para Ulama dan
penuntut ilmu. Para jamaah haji yang ingin
melipatgandakan keuntungan mereka menimba
ilmu dari para Ulama haramain atau para
Ulama yang datang dari berbagai penjuru
dunia, kemudian mendakwahkannya di negeri
masing-masing. Mereka menjadi duta dakwah
sebagaimana dahulu para Sahabat meninggalkan
tanah suci yang mereka cintai untuk menebar
hidayah. Atau jika tidak mendakwahkannya

secara luas, paling tidak mereka mengenal
Islam yang murni langsung dari sumbernya dan
bermanfaat unfuk mereka dan keluarga mereka,
dan ini sungguh keuntungan yarig tidak sedikit.

Khatimah

Dari paparan di atas, jelaslah bagi kita
keutamaan shalat di Masjid Nabawi. Keutamaan
ini sangat cukup. memotivasi kita untuk
melakukan shalat jamaah sebanyak mungkin
di Masjid Nabawi. Lemahnya hadits arba'in,
ditambah adanya praktek-praktek yang salah

sebagaimana telah dijelaskan di atas membuat
kita tidak memerlukannya. Semoga AllAh Mj
membimbing kita dan kaum Muslimin untuk
berilmu sebelum beramal, dan membimbing kita
semua kepada apa yang Dia cinta dan ridhai.
Amin.{}

Referensi:

* Adhzoh'ul Bayfrn fi ldhdhil Qur'frn bil Qur'dn,
Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi,
Darul Fikr.

* al-Bahtsrtl Amtn fi Hadttsil Arbn'in, diterbitkan
dalam Majalah al-Jami'ah al-Islamiyyah edisi

41".

* at-Targhtb wat Tarhtb, al-Mundziri.

* Fadhlul Madinah, Syaikh Abdul Muhsin al-
Abbad.

* Fatawn nl-Lajnah ad-Dnimsh,

* Majma' az-Zaw6'id wn Manba' sl-Fawa'id, aI-

Haits ami, Maktabah al-Qudsi.

* Majmfi' Fatkzui Syaikh Bin Baz, Muhammad
asy-Syulvai'ir.

* IvIir'ntul MilfAfih Syarh Misykdtil Mashkbih,
Abul Hasan al-Mubarakfuri, al-Jami'ah as-

Salafiyyah.

* Shahthut Thrglib wat Tarhib,, al-Albani,
Maktabah al-Ma'arif.

* Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal Mqudhu'ah,

al-Albani, Maktabah al-Ma'arif .

* Takhrtj Ahadits Ihya Ulumiddin, al-Hahzh al-
'haqi, Darul Ashimah.

7 Mir'atul Mafhtih Syarh MisykAtil MashAbih21456.
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derajat hadits tersebut ? Berikut sedikit dua jenis :

,-,t:1Jt u.it#S ,ht 3ri',t;.{ .{,|ii,} :;:q.'f:

empat puluh shalat, tanpa ada satu shalat pun .yang dua oiang atau lebitu tapi iidak ada satu

dari siksaan dan dijauhkan dari sifnt kemunafikan perihal dan derajatnya.u

dalam kitab al-Musnqd' dan at-ThabrAni o"l"T -baik yang moit tt"t ,oin 
^uupun 

haal- dihukumi
al-Mu'jamul Awsath'; dengan sanad mereka- dari: lematr 1dila,ifl, sampai dite;ukan riwayat lain

merupakanriwayatimamAhmad &5 ,sedangkan nama Nubaith bin ,Umar dalam kitabnya al-
dalam riwaya! at-ThabrAni, tanpa ada kalimat : Tsiqdt+. Ini kemudian dijadikan pegangan oleh

dan hanya Ibn AbirrijAl yang meriwayatkannya
(dari Nubaith)'" 3 pembahasan ini bisa dilihat di buku-buku mushthalahut

dariAnasbinMalik eF selainNubaithbin'Umar ini diriwayatkan oleh Ahmad dan at-ThabrAni

1 al-Musnad (201401no.72583). Fathul Mugh?ts (al-SakhAwiy), dan lain-lain

' : iF""

":".."':"
f 1F eingiinan kuat agar selamat dari adzab Sanad hadits ini termasalah, karena perawi

l( api neraka dan selamat dari kemunafikan yang bernama: Nubaith bin 'LJmar dalam sanad
I \telah memotivasi banyak orang untuk ini tidak diketahui atau tidak dikenal (majhfil),
melakukan shalat berjama'ah selama 4o kali di sebagaimana penjelasan at-ThabrAni, bahwa
masjid Nabawi. Shalat ini disebutkan dengan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali
shalat Arba'in. Patut diselidiki, bagaimanakah Abdurrahmaan bin Abir Rijil. MajhfiI itu ada

penjelasannya. a. MajhfiIul ,ain, artinya: tidak diketahui atau

oe e . 4 , -"q o, .r 
" tidak dikenal. Para Ulama ahli hadits

TJA V ljy;'6.:1 ,5F ee U mendefinisakannya sebagai seorang perawi
yang tidak meriwayatkan darinya kecuali satu

trUr\ eUtS atau derajatnya. Dalam istilah lain dikatakan
' mastfir (tertutrtp) yang didefinisikan sebagai

Barangsiapa melaksanakan shalat di masiidku sebanyak seorang perawi yang meriwayatkan darinya

tertinggal;niscayaiaakandijauhkandarineraka,selamat Ulama nialts pun yang bercerita tentang

Hadits ini diriwayatkan oleh: Imam Ahmad Hadits yang diriwayatkan oleh perawi majhitl

Abdurrahmaan bin Abir Riial, dari Nubaith bin , yang mengikutinyu du^ menguatkan deiajatnya.
'Umar, dari Anas bin MAlik # . , beliau 

-.dE i i{ad"its di atas, tidak ada satu riwayat pun yang
mengatakan bahwa Rascrlullah # bersabda: mengikuti dan menguatkan riwayai ini, sehinggi
(sebagaimana redaksi (matn) hadits di atas). hadiis inirnenladi dtn,tf.

Hadits dengan redaksi (matn) di atas NamuryimamlbnHibbAn 4s!5 menyebutkan

(",;tl1t cu;.i') beberapa Ulama untuk *",",gtruttr#i h"adits ini
Setelah membawakan riwayat ini, at-ThabrAni sebagai hadits shah?h. Diantaranya adalah imam

mengatakan, "Tidak ada yang meriwayatkannya al-Haitsami. Beliau +SZ mengatakan, "Hadits

o) Beliau sedang menempuh kuliah 52 Fakultas Hadits hndiits,sepeftiMa'rifah'UlirmilHadils(Ibnal-Shal6h),al-Taqrib
di Universitas Islam Madinah KSA. wat Taistr (imam al-Nawawiy), Tadribur Rr?zoll (a1-Suyirthiy),

,.,&2 al-Mu'jamul Awsath (51 3251no.5444). 4 Lihat at-TsiqAt (5/483). : ffiry=
1.:*1.*T"1*

io,,.*n,**ulAYAWWAL1433H1sEPTEMBrnzorzrr,r-----w*



dalam kitab al-Awsath dan para perawinya semua
tsiqah."'

Begitu jtgu imam al-Mundziri, bahkan
beliau '+ifSY" berlebihan dengan mengatakan,
"Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya
semua adalah para perawi yang disebutkan di
kitab-kitab shahiih, dan diriwayatkan juga oleh at-

ThabrAni di " al'Awsath" " 6.

Pernyataan ini keliru. Karena tidak semua
perawi yang ada dalam sanad tersebut tsiqnh.Klta
iiduk putnih mendapulkut penyebutan perawi
yang bernama: Nubaith bin'LJmar dalam kitab-
kitab shahiih, seperti Shabth al-Bukhdri, Muslim
dan yang lainnya bahkan tidak juga dalam kitab-
kitab suianyang empat; Abfi DAwud, al-Tirmidzi,
al-NasA'i dan Ibn MAjah. I-alu, bagaimana bisa
dikatakan bahwa semua perawi hadits ini adalah
para perawi yang disebutkan dalam kitab-kitab
shahth, padahal tidak ada para Ulama yang
mengumpulkan hadits-hadits shahih mengambil
sanad melalui jalan beliau.

Dari uraian ini, kita fahami bahwa perkataan
kedua imam ini adalah sebuah kekeliruan.

Penulisan nama Nubaith bin 'Umar oleh Imam
Ibn HibbAn dalam kitabnya Tsiqkt, dianggap oleh
para Ulama hadits sebagai bentuk tasdhul (yaitu
sikap terlalu mudah atau menggampangkan)
beliau dalam memberikan derajat tsiqah untltk
pata perawi majhttl. Dan tidak ada (Ilama,

baik sebelum atau setelah masa beliau, yang
menggunakan metode seperti ini. Walaupun
sebagian dari mereka ada yang menjadikan sikap
tersebut sebagai pegangan untuk mengan$kat
derajat seorang perawi maihuul menjadi tsiqah.

Wallaahu a'lam.

SENADA TAPI TAK SAMA

Kemudiary ada hadits yang hampir senada

dengan hadits ini yaitu yang diriwayatkan oleh
at-Tirrnidzlz, Bahsyal8 dalam kitabnya Thrtkh

5

6

8

Majma'uz Zaw6'id zoa Manba'ul Fawk'id (4181no.5878).

at-Tar gh?b zuat Tarhtb (21 505 /no.1733).

Sunan al-Tirmidziy (505 lno."l733).

Dia adalah: Aslam bin Sahl bin Salm bin Ziyaad bin Habiib
al-WAsithiy, Abul Hasan al-Razzaaz, yang dikenal dengan
julukan: Bahsyal t j.:'.11, wafat tahun 292H '{SA

WIsith"e, Ibn Adi dalam lcrtab al-Kdmil'o dart
al-Baihaqi dalam kltab Su'abul fmiln", semua

dengan sanad masing-masing, dari Salm bin
Qutaibah Abu Qutaibah dari Thu'mah bin
Amr, dari Habib..., dari Anas bin MAlik qB ,

dari Rasfilunah M . Hanya saja dalam riwayat
at-Tirmidzi disebutkan bahwa riwayabrya " ...dari
Habib bin Abu Tsibit, dari Anas bin MAlik".
Sedangkan dalam riwayat Ibn Adi dijelaskan
bahwa Habib itu ;dalah orang yang dijuluki'al-hadzilzk'. 

Adapun riwayat Bahsyal dan al-

Baihaqiy, disebutkan, " ..... dari Habib, dari Anas
-iy' ", tanpa menjelaskah nasab perawi yang
bemama Habib tersebut.

Redaksi (matn) dari riwayat ini semuanya
hampir sama, namun yang harus diperhatikan,
dalam riwayat ini tidak ada pengkhususan
tempat. lni berbeda dengan redaksi hadits di atas

yang menyebutkan tempat khusus yaitu di masjid

Nabawi saja. Redaksinya adalah sebagai berikut :

1-$t ! ri" ei6 e6 i'd.!t Ai k3t
i;t';t, )At'ci;t';. : 9t3;l';.'i G l;'1,

Jw\'u
Barangsiapa mendirikan shalat karena AUAL,

selama empat puluh hari, secara berjama'ah, dengan

selalu mendapatkan takbir yang pertama (bersama

imam); niscaya akan diberikan kepadanya kebebasan

(keselamatan) dari dua hal : dari neraka dan dari

kemunafikan.

Kecuali riwayat Bahsyal, yang redaksinya
berbeda yaitu :

Gta e.ti ttr.ttt>r:a
t.r. .,
o*l 13

.q
'-z I z /
oPl *r

f6)r ee6
t6'.1i.{,)61 'c

Barangsiapa shalat Shubuhbersama imam (yakni: secara

berjama'ah) selama empat puluh hari; niscaya ia akan

9 TArikh WAsith (1.166).

10 al-KdmLil fdl Dlu' af6' (21 403).

1,1 Syu' abul imaan (41 345 lno.26I2, 2613).



terbebas dari dua hal, yaitu: neraka dan kemunafikan.

Redaksi ini juga'tidak ada penyebutan tempat

secara khusus. Wallkhu a'Iam.

Sanad hadits ini hnsai, disebabkan oleh dua

orang perawi dalam sanadnya yang tidak sampai

derajat tsiqah. Keduanya adalah: Thu'mah bin Amr
dan Salm bin Qutaibah.

Thu'mah bin Amt mayoritas Ulama ahli hadits

lebih condong untuk memberinya derajat tsiqah,

seperti: Ibn Ma'in"", Abu HAtim'3 dan yang lainnya.

Ibn HibbAn '*iW iugu menyebutkan nama beliau

dalam kitabnya al-Tsiqif'4. PandEngan yarrg berbeda

disampaikan al-DAruquthniy, beliau 4:i)F" berkata,
"Dia tidak bisa dijadikNrhuiiah, namun tetap boleh

dijadikan sandaran."'5

Perkatai-n inilah yang kemudian menurunkan

derajat Thu'mah dari tsiqah menjadi shadfiq,

sebagaimana perkataan al-hdhdz Ibn Hajar '41i5 ,

" Shadfiq 'dbid (bisa dipercaya dan ahli ibadah)."'6

.Keadaaan Salm bin Qutaibah juga tidak
.jauh beda, mayoratis tllama ahli hadits lebih
condong untuk memberikannya derajat tsiqah,

di antaranya: Ibn Ma'in'7, Ab:u Zur'ah'8, Abu
Dawud'e, Abu HAtim'o, al-DAruquthniy" dan
yang lainnya. Hanya saja Abu HAtim mengatakary
"... (beliau) banyak salahnya.../'. Dan Abu HAtim
termasuk ulama ahli hadits yang perkataannya
sangat kuat dalam hal ini. Pandangan beliau ini
menyebabkan derajat perawi ini turun dari tsiqah

menjadi shadilq, sebagaimana yarrg diisyaratkan
oleh al-hAfi dz Ibn Haj at"

Kemudian, Thu'mah bin Am{ Yar.g
meriwayatkannya dari Habib bin Abu TsAbit

(riwayat al-Tirmidzi) diikuti oleh Khalid bin
ThahmAn, sebagaimana yang disampaikan oleh

al-Khathib al-Baghdadi dalam kitabnya Tdrtkh

) al-l arh utat Ta' dil, karya: Ibn Abi }J.itim (41 4961no.2185).

) rbid.

) Lihat kitab: al-Tsiqdt (61492).

Su' AIAtul Barqhni (38 lno.241).

Ta q rib u t Tah dzib (463 I no.3032).

Tkrtkh Yahya bin Ma'in, riwayat: AbbAs al-Duuriy
no.3775).

78 al-larh wat Ta'dU, karya: Ibn Abi FJ,Anm (412661no.1148).

19 Su dlhtul Ajurriy (1.

20 al-larh wat Ta'dil, karya: Ibn Abi Hdtilr. (412661no.1148).

21 Su' AhtuI Hkkim (2?21no.348).

22 Lihat Taqrib ut Tahdztb (397 I no.2484).

12

13

1,4

15

1,6

1.7

Baghdhd't; dengan sanad beliau dari Qais bin al-

Rabi', dari KhAlid bin ThahmAn, dari Habib bin
Abu Tsibi! dari Anas bin MAlik; secara marfA',

dari sabda Ras0lullAh ffi , dengan matn sebagai

berikut:

*E se'e;|i;?lr r"'),*i V
-t i-lt / 'i' 1"' ,7

O\-a;Jl t')A oel l.J c)u1u 37li't c ,l
l)/ J.J -..

qfi;t1.{}riuJl

Barangsiapa tidak pernah teilewatkan raka'at pertama

(dnlam shalat) selama empat puluh pagi (hari), niscaya

AIl6h akan mengganiarnya dengnn dua keselamatan;

keselamatan dsri neraka, dan keselamqtan dari

kemunafikan

Qais bin al-Rabi' diikuti oleh AthA' bin
Muslim, yang jugu meriwayatkarlnya dari
Khalid bin ThahmAn, dan seterusnya; secara

marfuu', sebagaimana yang disebutkan oleh ad-

DAruquthniy dalam. kitabnya al-' Ilalul W 6ridah'+.

Namury riwayat mereka berdua (Qais bin
al-Rabii' dan Athaa' bin Muslim) ternyata
diselisihi oleh riwayat berikut:

'f' Waki', yang disampaikan oleh: at-Tirmidzi'5,
dan Ibn Adi dalam kitabnya al-Kdmil'6.

i. Abu Usamalu yang disampaikan oleh: al-

Baihaqi dalam Su' abul imiln'2.

Ahmad bin Yfinus, yang disampaikan oleh al-
Ktiathfib al-BaghadAdi dalam kitab al-Muttafiq
wal Muftariq'\

SufyAn alJTsauri, dan Qurrah bin 'is4 yang
keduanya disampaikan oleh Bahsyal dalam
Thrikh Wilsith"'e, dengan redaksi yang sama

seperti riwayat Bahsyal sebelumnya.

Semuanya (Waki', Abu UsAmah, Ahmad,

SufyAn dan Qurrah) meriwayatkan dari KhAlid bin
ThahmAn (Abul AIA' al-Khaff6Lf1, dari Habib bin
Abu Habib (Ab Amirah al-Bajali al-IskAf), dari
Anas bin Malik gb secara mauqi,Lf; dari perkataan

Anas, dan tidak menjadikannya marfuu' dengan

23 Tdrikh Baghdad (13/301).

24 al-' Ilalul Whridah t'iI Ahdditsin N abawiyyah (211181no.751).

25 Sunan al-Tirmidzi (505/no.1733).

26 a1-K6mil t'iidl DIu'afA' Q1403).

27 Syu' abul imhn (41 345 1no.2614).

28 al-Muttafiq wal Muftariq (I16831no.397).

29 TArikhWdsith(U66).

*
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redaksi yang hampir sama dengan riwayat at-
Tirmidzi dan yang lainnya, tanpa ada penyebutan
tempat secara khusus, baik tempat maupun jenis
shalat tertentu. Kecuali riwayat'Abu UsAmah yang
disampaikan oleh al-Baihaqi, redaksinya sebagai
berikut:

shal6h) di masjid Nabawi adalah hadits yang
dla'tf, sebagaimana dijelaskan tadi. Bahkan bisa
dihukumi hadits munkqPa, karena menyelisihi
hadits-hadits lainnya yang mengandung perintah
untuk shalat selama empat puluh hari tanpa
pengkhususan masjid Nabawi (arba'tn ynum
atau arba'tn shabhh I arba'in lailah). Walaupun,
kita perhatikan bahwa hadits-hadits yang
menyebutkan arba'in yaum atau arbs'tn shnbih I
arba'tn lailah. sernudnya tidak lepas dari 'illah,
baik yang terlihat dan diketahui atau pun tidak,
ditambah lagi adanya banyak perbe daan(idlthirib)
dalam redaksi (matn)nya; karena sebagiannya
bersifat umum dan sebagiannya lagi ada yang
mengkhususkan shalat tertentu. Namury dengan
berkumpulnya sejumlah riwayat itu, bisa kita
katakan bahwa haditsnya menjadi hasan li ghairihi.
Wallaahu a'lam.

TAMBAHAN

Ini sekaligus sebagai nasehat bagi sebagian
kaum Muslimiru khususnya di Indonesia, yang
masih sangat yakin tentang keharusan untuk
melaksanakan shalat sebanyak empat puluh kali
shalat secara berturut-turut di masjid RasCrlullAh g
agar kiranya lebih memperhatikan dan merenungi
hadits yang jelas-jelas shahih yaitu :

t -o/ , 2 t/ti)t y}t;\-i
'e;"i'.,1 :n'o. J J*J. /J

Shalat berjamq'sh itu lebih utama dqri shalqt sendirisn
sebanyak dua puluh tujuh derajat (HR. al-Bukhari dan
Muslim)

Hadits ini muttafaq 'alaih, sehingga tidak
diragukan lagi bahwa derajatnya lebih shqhth dari
hadits-hadits shalat arbn'in di atas. Hadits ini lebih
umum dan tidak ada pengkhususan tempat juga
tidak ada penyebutan batas waktu tertentu.

Wqllnhu a'lam.$$

34 Mungkar yang dimaksuiO"" itrt"t adalah mungkar dalam
pengertian Ulama hadits, bukan mungkar dalam pengeitian
kita saat tni. Mungkar daiam ilmu hadits artinya hadits yang
menyelisihi hadits yang lebih kuat darinya

,i;t'{. :)t|;t';. Xi & ti'i\t 7t4)tr

9t4l ';.,ri;t;. 'rht
Barangsiapa mendirikan shalat selama empnt puluh
hari dengan berjama'ah, shalat Fajr (subuh) dan 'Isya';
niscaya akan diganjar dengan kebebasan dsri dua hal:
dari neraka dan dari kemunafikan

Riwayat mereka inilah yang kemudian
dianggap lebih kuat (rAjih) dan lebih terjaga
(mahfirdh), sebab tiga di antaranya adalah para
perawi yang tidak diragukan lagi ketsiqnhan
(kafabelitas) mereka dalam meriwayatkan ha{its,
yaitu: Waki'bin al-Jarrah, Abu UsAmah (HammAd
bin UsAmah), SufyAn al-Tsauriy dan Ahmad bin
Yffnus3o, sedangkan derajat para perawi yang
menyelisihi mereka, yaitu: Qais bin ar-Rabi'dan
Atha' bin Muslim, tidak bisa disamakan dengan
ketiga imam ini.:'

Walaupun demikian, sanadnya masih
bermasalah. Sebab, Habib bin Abu Habib tidak
disebutkan dan tidak dijelaskan kondisi dan
derajatnya oleh para Ulama ahli hadits, kecuali
imam Ibn HibbArg yang hanya menyebutkan nama
beliau dalam kitab aI-T si q frtt'. Irr.arr. ad-DAruquthni
menyebutkan nama Habib bin Abu Habib) dalam
kitab al-Dhu' af6' w al MatrfiktLntt.

KESIMPUTAN

Hadits yang mengandung perintah untuk
shalat sebanyak empat puluh kali (arba'iin

30 Dia adatah: Ahmad o'" 
"uiriiin 

bin Yrinus

31 Perihal dan derajat mereka berdua bisa dilihat kembali
di kitab: Tahdzibul Kamdl (karya: Abul Hajjaaj al-Mizziy),
Tahdzibut Tahdzzib dan Taqribut Tahdzib (keduanya khrya: al-
haafidh Ibn Hajar) dan kitab-kitab lainnya.

32 Lihat: al-Tsiqtu (41140).

33 Lihat: nl-Dlu' af6' wal MatrfikAn Ql 149 lno.170).

(* )i\ t'i!-e j.
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A1.WA1TI'WA1 BARff*)

Oleh Syaikh Sahd al-HushaYYin

I-Wal6' (kecintaan, kedekataru
pembelaan) itu adalah untuk Allah,
Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin.

Sedangkan nasehat (yang bermakna ketulusan)
diberikan kepada A[ah, kitab-Nya Rasul-

Nya, para imam (pemimpin) kaum Muslimiry
dan orang-orang awam mereka. Alldh u;
berfirman:

'b,ts ly*t; Sl*6 ,tii, Ai 3;'; Ft
'7 ti+ri i iior

D an b ar angsiap a memb erikan wala' AIIAL,

Rasul-Nya dan orang-orang yangberiman, maka

sesungguhnya pengikut (agama) AIlfrh itulah yang

pasti menang. (QS . al-Mdidahl 5:5 6)

RasfrlullAh ffi bersabda :

menj aw ab,' Ilntuk AII Ah, kit ab -N y a, Rasul-N y a,

para imam (pemimpin) kaum Muslimin, dan oranS-

orang awam mereka. (HR. Muslim, no. 55)

Sedangkan bar6' ituadalah (sikap berlepas

diri) dari para musuhA[ah, Rasul-Nya

dan agama-Nya, yaitu orang-orang yang

menyekutukan AllAh a;j dalamperibadatan
mereka kepada-Ny4 aPapun nisbat dan syi' at

(slogan) mereka.

Allah 0", berfirman:

#j) c\G t*i *j us

y.L,<.r b,is 'F Ar . i4At 3rqr

6e't g*L:*lt *lt t;'):r
"Agama adalah nasehat (ketulusan)! Kami (para

Sahabat) bertanya, 'Llntuk Siapa ?' Beliau ffi

,,-:i L: ,' .u/) gJJt OJ) ty-,I
l.l I

z - j 9c/
,'t qJ-:i

t L--'-
e+rr

ti3

', l -jt*9

's ,y,"';('lVg.iriu i1 ;x; ;1"4rt

li.')
,6,e ;vL+Ts ?r""3i

-t. ' )f
,o.t-,1 4Ll

Sesungguhnya telnh ada suri tauladan yang baik

.1.) Diterjemahkan oleh Abu Isma'il Muslim al-Atsari dari makalah Syaikh Sa'ad al-Hushayyin, yang berjudul al-Wala' wal Bara'yang

dimuat dalam website Syaikh Sa'ad al-Hushayyinhttp://www.saad-ilhusayen.com/. Sub-Sub judul adalah dari penterjemah'
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bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama
dengannya; ketika mereka berkata kepada kaum
mereka, " Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu
dan dari apa yang kamu sembah selain Alldh. Kami
ingkari (kekafiran)mu, dan telah nyata antarakami
dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-
lamanya sampai kamu beriman kepada AilAh saja".
(QS. al-Mum tahanahl 6o: 4)

SEBAB WAIA DAN BARff

Sebab wala'adalah memadukan antara :

er Kebenaran atau kelurusan'aqidah (yaitu
secara khusus dengan mengesakan AllAh a;;
dalam ibadah kepada-Nya, dan secara umum
dengan mengesakan AllAh dalam rububiyih-
NYU)'

-er Dengan kebaikan amalan (yaitu dengan
mengikuti Sunnah).

Perpaduan dua hal ini menjadi
sumber seluruh kebaikan. A[ah w; telah
menggabungkan kata iman dan amal shalih
dalam 5o ayat lebih (dalam al-Qur'an), dan ya4g
semakna dengan ini tidak terbatas jumlahnya :

. t tL,LJi ii*tlr,',t; 3.fi
Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan
yang sdah. (QS. al-MAidahl5:y)

Sedangkan sebab bara' adalah:
Syirik dalam aqidah (yaitu dengan berdoa
kepada selain AllAh untuk mendekatkan
diri kepada Allah dengannya, atau untuk
meminta syafaat (perantara) kepada A[ah
dengannya).

Dan melakukan bid'ah dalam amalan (yaitu
beribadah kepada A[ah dengan cara yang
tidak diidzinkan oleh Allah).
Ailah v"t berhrrnan:

4 \rYiell
t

ft't

.t

9st ,Y

a-o.J.a-J I

@./y5 es/ljtis1lr;T"J
Dan siapakah yang lebih sesat ilarip.ada orang yang
b er do a kep ada semb ahan-semb ahan',selain AII 6h
yang tiada dapat mengabulknn (doa) nya sampai hari
kiamat dan mereka lalai dari (memperhatiknn) doa
mereka ? Dan apabila manulia dikumpulkan (pada

hari kiamat) niscaya sembahnn-sembahan itu menjadi
musuh mereka dan mengingkari ibadah mereka.
(QS. al-AhqAfl46:5-6)

Allah w. jugaberfirman:

L^ ;tlJi :y:3 .-e lr:ii Jlji3

L1"3r1t:**?(
jLlL cF y u,6)+S

AiU U'j 
^i 

jlW7l.$lefr
, - t'-, ,r',O-+t e-

'it:t

Dan orang-orang yang mengambil pelindung
(yakni tuhan) selain Alldh (merekaberkata), "Kami
tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka
menilekatkan kami kepada AlI6h ilengan sedekat-
dekatny a. " S esungguhny a Allhh akan memutuskan
di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih
p adany a. S esung guhny a Alldh tidak menunj uki
orang yang pendusta dan sangat ingkar. (QS. az-
Zumarl393)

Allah

j tr.

roi-l

#i jtgaberfirman:

J _ -/ >lla.-

9J),A=.,J+J
3S*", nlt;- 1S

' t:

4t -r3o

Dan mereka menyembah selain AII6L apa yang tiilak
dapat mendatangknn kemudharatan kepada mereka
dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereknberknta,
"Mereka itu adalah pemberi syafa>at kepada kami di
sisi All6h". (QS. Yunus/ro: r8)

it- Ai
.j..' -.t -

ti';r.a^l" , Yji!

t;,{ J"ki 
"_; 

riy g tr$ 4;L':
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Termasuk inti wala' yang syar'i (yang

dituntunkan agama) adalah mencintai
Sunnah yang shahitu mendakwahkannya, dan

mencintai para pengikut Sunnatu yaitu orang-

orang yang berusaha mengembalikan semua

orang yang berselisih tentang perkara agama

menuju al-Kitab (al-Qur'an) dan as-Sunnah

dengan pemahaman Salaf (para pendahulu)

umat ini.

Dan termasuk inti bara' sYar'i (Yang

dituntunkan agama) adalah membenci
perbuatan bid'ah dalam agarr'a, bersemangat

merubah kemungkaran ini, memperingatkan
umat dari perbuatan bid'atu dari para

penyerunya, dan dari orang-orang yang terus

menerus melakukannya, walaupun mereka

menisbatkan diri kepada Islam, atau pemeluk

Islam, menisbatkan diri kepada dakwah atau

aktivis dakwah.

PERKARA YANG TI DAK BERTENTANGAN

DENGAN WAtffDAN BARtr

Aqidah (keyakinan) wala' danbar|'
tidak bertentangan dengan bermu'amalah
(berinteraksi) dengan orang-oran gkahr,
atau yang di bawah mereka (keburukannya),

yaitu ahli bid'aku dengan melakukan jual-

beli, perburuhan, kerja sama mengolah tanah,

mengunjungi, memberi hadiah, dan berakhlaq

mulia. Apalagi mendahwahi mereka dan

mendoakan mereka agar AllAh o;';j memberikan

hidayah kepada mereka, sebagaimana hal

itu dilakukan oleh para utusan Ailah dengan

perintah-Nya.

Ini adalah Sunnah RasfrlullAh s di
dalam mu'amalah (interaksi) dengan mereka'

Semua itu berdasarkan riwayat shahih dari
beliauffi. Termasuk meminjam senjata

orang musyrik, mengupah orang musyrik
sebagai petunjuk jalan beliau di dalam
hijrah (kejadian yang paling penting yang

memisahkan pemeiuk agam Islam dengan

para penyembah berhala).

Di antaranya menjadikan orang musyrik
sebagai mata-mata beliau s , bekerja

sama mengolah perkebunan dengan orang-

orang Yahudi, padahal setelah nampak
permusuhan mereka, dan perbuatan mereka

yang membatalkan perjanjian' Bahkan beliau

ffi masuk kota Makkah dengan perlidungan
al-Muth'im bin Adi, padahal dia seorang

musyrik.
Aqidah (keyakinan) wala' dan b ar ft' ltga

tidak bertentangan dengan mengambil manfaat

dengan ilmu-ilmu duhia yang dimiliki oleh

orang-orang kafir dan yang di bawah mereka

(keburukannya), yaitu orang-orang Islam

yang bermaksiat. Memanfaatkan hasil karya

dan pekerjaan mereka. Dahulu Nabi ffi biasa

memakai pakaian buatan orang-orang Nashara

Syam, dan burdah (selimut) buatan orang-orang

musyrik Yaman.

Allah wj" berhrman:

Mereka (orang-orang kafir itu) hanya mengetnhui

yanglahir (saja) darikehidupan dunia; sednng

mereka tent an g (kehidup an) akhir at adalah lalai'

(QS. ar-RCrm/3o:7)

Namun tidak boleh mengambil faedah dari
pemikiran mereka dan agama mereka dalam

memahami syariat dan wahyu AIhh' Sebagian

kaum Muslimin dahulu telah terjerumus dalam

kesesatan yang nyata dengan sebab berusaha

mengambil faedah dari filsafat Yunani dalam

menjelaskan iman kepada A[ah. Mengambil
tashawwuf orang-orang Hindu dan Persia

dalam beribadah. Dan sekarang, (sebagian kaum

Muslimin terjerumus dalam kesesatan yang

nyata) dengan sebab menghubungkan wahyu

dengan pemikirary menghubungkan keyakinan

dengan persangkaan.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan
kepada Nabi MuhammadS, keluarganya, dan

para Sahabatnya.{}

- tl cz

CJ Jti
.trt

j;*i
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ebelum menjelaskan sikap kaum Muslimin
terhadap praktek syariat Islam, perlu
diketahui terlebih dahulu apa yang

dimaksud dengan praktek atau penerapan syqriat.

Islam adalah agama yang sempurna yang
mengatur segala aspek kehidupan manusia,
relevan dengan setiap zarnan dan tempat Allah
wj" memerintahkan kaum Muslimin untuk
masuk kedalam Islam secara kffih, yaitu secara
menyelurutr, sebagaimana firman Alldh u* :

b

u'Fti: ii JL ir!rr;4 ...

aSriiT'r -."iT J:"
Wahai orang orang yang beriman, masuklah kalian
kedalam Islam secara kffih (menyeluruh). (QS. al-
Baqaral.lz:zo8)

Maksudnya,A[ah #;; menyuruhparahamba-
Nya yang beriman dan yang membenarkan rasul-
Nya untuk mengambil seluruh ajaran dan syariat
Islam, melaksanakan seluruh perintah-Nya dan
meninggalkan seluruh larangan-Nya sesuai
dengah kemampuan mereka.,

Jadi penerapan syariat Islam mencakup
perkara aqidatr, ibadatr, akhlak, dakwah, politik
(tatanan Negara), amar ma'ruf nahi munkar dan
yang lainnya.

Dalam perkara akidah, maka wajiblah mereka
mengikuti akidah yang sesuai dengan al-Qur'an
dan Sunnah Ras0lullAh Si , baik dalam tauhid
Rub Ab iy ah, tauhid Ulfihiyy ah dan tauhid Asm6' dan

1 Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Jember,
jawa Timur

Sifdt serta seluruh prinsip prinsip akidah Ahlus
Sunnah wal Jama'ah yang lain.

Dalam tauhid Uluhiyyah (ibadah), maka
wajib bagi setiap Muslim untuk beribadah
kepada Allah dan mengikhlaskan seluruh
ibadah kepada-Nya, bersih dari kesyirikan,
baik syirik besar atau kecil. Bahkan ini adalah
inti ajaran Islam dan pondasinya yang kokoh
yang akan dibangun diatasnya seluruh syariat
Islam. Sehingga, sungguh sangat aneh dan
mengherankan, bila ada diantara kaum
Muslimin menuntut penerapan syariat Islam
dalam perkara harta dan jiwa serta pengadilan,
namun mereka membiarkan orang-orang yang
memiliki akidah yang sesat dan batil, atau
pelaku kesyirikan dibiarkan dengan keyakinan
dan ritual mereka masing masing tanpa dituntut
untuk kembali kepada akidah yang benar dan
mengikhlaskan ibadah hanya kepada AIah u;j
. Bukankah urusan keimanan dan akidah lebih
penting dari pada urusan harta dan jiwa ?

Dalam tauhid Asma' dan Sifat maka hendaklah
orang-orang yang menyelisihi akidah Ras0lullAh
ffi dan para shahabatnya diberi tindakan hukum,
seperti sekte Jahmiyalr, Mu'tazilah, Asya'irakg
Maturidiyah, Khawarij dan Murji'ah. Kesesatan
dan kebatilan akidah mereka harus dijelaskan,
tidai< boleh dibiarkan bebas menebarkan kebatilan
tersebut. Keyakinan mereka wajib dihukumi
dengan akidah yang sesuai dengan al-Qur'an dan
Sunnah.

Dalam perkara ibadah, maka yang menjadi
landasan beribadah adalah al-Qur'an dan
Sunnah, bukan ibadah-ibadah yar.g bid'ah. ,

Barangsiapa melakukan amalan-amalan yang
baru dan bid'ah maka wajib dijelaskan kebatilan

l,j,'rt;; ,lS

2 Lihat : "Tafsir Ibnu Katsir"
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dan kesesatarinya, karena amalan yang bid'ah

tersebut bukan dari syariat Islam, sebagaimana

sabda RasfilullAh ffi :

\: *q1 #; A">ti ;,* G
Barangsinpa yang melakukan suatu amalan yang

tidak ida landasannya dari perintah kami maka ditolak

(tidak diterima). (HR. Muslim)

]adi penerapan syariat Islam dalam perkara

ibadah itu juga wajib. Apabila ibadah sudah

dijalankan sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah

rnaka itu adalah ibadah yang shahih dan diterima,
jika tidak maka ia adalah ibadah yang salah dan

tatil, dan perkara ini tidak boleh diremehkan

sama sekali

Dalarn perkara akhlak, maka yang menjadi

standar adalah akhlak RasfrlullAh M yang tertera

dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar

dan dakwah maka kaum Muslimin waiib

memerintahkan orang lain kebaikan dan

mengingkari kejahatan dan maksiat yang

berkembang di tengah masyarakat' Para pelaku

kemungkaran dan maksiat tidak boleh dibiarkan

berbual sesuai dengan keinginan hawa nafsunya'

RasfrlullAh S bersabda :

W"i ;:g, 9*,t#lri fJ & 61 ) u
J#\ i[;'t,

iti)1
Apabita salah seorang kalian melihat kemungkaran

maka inkarilah dengan tangan, jika tidak dengan lisnn,

jika tidak dengan hati, dan itulah keimanan yang

palinglemah". (HR. Muslim, no.78)

Pelaksanaatt amar ma'ruf nahi mungkar dan

berdakwah harus mengikuti manhaj para Nabi

dan rasul dan para salafus sholeh, karena itulah

manhaj yang benar dan metode yang biiak dalam

rnengajak kepada Islam dan mengembalikan

kejayaannya. Bukan dengan manhaj-manhaj

bid ah yang menyelisihi hukum AllAh dan Sunnah

RasfrlullAh M yang banyak muncul di zaman

sekarang ini.

\

^i1J'e:Jtt V '\ oli . .itiJ*t

Sangat disayangkan jika ada yang menyeru

untuk p"tt"tupu., syariat Islam, akan tetapi jalan

yang ditempuh bukan jalan yang sesuai dengan

syariat Islam. Mungkinkah syariat ditegakkan

d"r,gutt cara yang tidak sesuai 'dengan syariat

Islam ?

Dalam politik dan tatanan negara, hendaklah

yang menjadi standar hukum dan landasan

perundang-undangan adalah syariat A[eh Mi

,. b.tkutt pemikiran 'manusia. Oleh karena itu,

wajib bagi Para Penguasa untuk menerapkan

huiumAllAh w; (syariatlslam) danjugamereka

berkewajiban untuk mewajibkan para rakyatnya

untuk berhukum dengan hukum AllAh dan Rasul-

Nya. Inilah tugas dan tanggug jawab Penguasa
yang paling utama dan besar.

Itulah penjelasan secara global tentang

hakekat praktek syariat Islam, bukan dalam

perkara menegakkan hukum pidana dalam

masalah harta dan jiwa saja.

BAGAIMANAKAH SIKAP KAUM MUSTIMIN

TERHADAP PRAKTEK SYARIAI ISLAM TERSEBUT ?

Sebagaimana yang dimaklumi bahwa kita
diciptakan oleh AllAh wi untuk beribadah

tepada-Nya dengan melakukan seluruh

p"ikutuut dan amalan yang dicintai dan

ditidhui oleh AllAh di"jj , baik perkataan dan

amalan yang lahir atau batin. Inilah hakikat

syahadat "Lft llaha lllallah" dan konsekuensi

dari keimanan kePada Alldh u'; -

l.Ibfidivah (penghambaan diri kepada Allah

wi,) menuntut ketundukan yang sempuma

kepada AllAh dalam segala aspek agama, baik

dalam perintah dan larangan, aqidah, perkataan

dan amalan; menghalalkan apa yang dihalalkan

A[ah vj-t dan mengharamkan aga yang

diharamkan Alli]l. v*

Secara global bisa disimpuikan sikap kaum

Muslimin terhadap praktek syariat Islam sebagai

berikut:
Pertama: Para Penguasa atau pemimpin

kaum Muslimin berkewajiban untuk menerapkan

hukum A[ah M] dan menjadikannya sebagai

sumber perundang-undangan dan landasan

hukum, sebagaimana firman Alldll. u; :
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Sesungguhnya AilAh menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh. kamu) apabila menetapkan hukum di
sntara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhny a Alldh memberi pengaj ar an y ang seb aik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya AilAh adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. an-Nis a' 14:58)

Ini adalah perintah bagi para penguasa yang
diberi amanah dan tanggung- jawab. Mereka
wajib memutuskan perkara Ji antara manusia
dengan adil sesuai dengan syariat Ailah wj dan
Rasul-Nya ffi

Dan firman Alldh ga; :

., l.Pf
', 

" 
6'9

i;41

r1

e;rFr3-i4"oi
,ty ql ai S;i c

n.
rirtg l3J9j

/ 
"\ 

tgl zjtl

*hi
:-A t.iii .i'i A Gi vr"'1rti

(D trj;

# Ss';,i Jli J* rF+, &i qi,
j.

o - 't tt

'+A,tla 
I

b

Dan hendsklah kamu memutuskan perkara di antara
mereka menurut apa yang diturunkan Allhh, dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.
Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya
mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian
apa yang telah diturunkan AIIkh kepadamu. Jika
mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan
AUAD, maks ketahuilah bahzla sesungguhnya AIt6h

tllSro$ff*t$l

menghendaki akan menimpakan mushibah kepada
merekn disebabkan sebahagian dosa-dosn mereka. Dan
sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-
ornng ynng fasik. Apakah hukum lahiliyah yang
mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang tebih
baik daripada (hukum) All6h bagi orang-orang yang
yakin ? (QS. al-Maidahl5:+g-So)

Ayat di atas mengandung perintah dan seruan
untuk menerapkan hukum AIah (syariat Islam),
yang ditegaskan olehAllAh dalam delapan pointr:
1. Perintah untuk berhukum dengan hukum

AUah, yang terkandung dalam firman-Nya :

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di
antara mereka menurut apa yang diturunkan
AIIAq''.

2. Larangan mengikuti hawa nafsu dan
keinginan manusia, dan jangan sampai hal
itu menghalangi seseorang dari menegakkan
hukumAilah.Allah M berfirman:

... dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
mereka ...

3. Peringatan keras dari meninggalkan hukum
AIah dalam segala perkarh, baik kecil atau
besar dan sedikit atau banyak ;

Jliu
D an b erhati-hatilah kamu terhad ap mereka, sup ay a
mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian
apa y ang telah diturunkan All6h kep adamu.

4. Berpaling dari hukum Allah wj. dan tidak
menerima sesuatu darinya adalah perbuatan
dosa besar yarig menyebabkan turunnya azab
yang sangat pedih dari AllAh :

3 Lihat Wujfib Tahkim Syar'illlah, Syaikh Ibnu Bdz, hlm. 37-32
(dicetak bersamaan dengan risalah Tafukimul eazoilnin).

"ii ;;i a r+ii ,{.-i sij
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lika mereka berpaling (dari hukum yang telah

diturunkan Altilh), maka ketahuilah bahwa

sesungguhnya AIIAV menghendaki menimpakan

musibah kepada mereka disebabkan sebahagian

dosa-dosa mereka.

Peringatan agat tidak tertipu dengan

banyaknya orang orang yang berpaling dari
hukum Ailah Mj , karena hamba-hamba

A[ah F)] yang bisa bersy'ukur itu minoritas,
sementara mayoritas manusia itu fasik.

. t z j / '.a ,.irt'4J -tiJt a t-*.5 iti
Dan sesungguhnya keboryako, manusia adalah

or nn g-or ang y ang fasik.

Ailah *,j menyebutkan bahwa berhukum
dengan selain hukum Ailah berarti berhukum
dengan hukum JahiliYah'

br^:.{t#ri &ti
Apakah hukum lahiliyah yang mereka inginkan?

7. HukumAllah wt adalahhukumyangterbaik
dan paling adil,

S i ap akah y an g I eb ih b aik huku m ny a d ar ip ad a All 6h,

bagi kaum yang meyakini.

Konsekuensi dari keyakinan tersebut adalah

mengetahui bahwa hukum Allah adalah

hukum yang paling semPurna dan paling adil,

maka wajib untuk ridha dan pasrah terhadap
hukum Alldh v;

t'4;4AL? ii b 3;i
Siapaknh yang lebih baik hukumnya dari

AllAh, bagi kaum yang menYakini.

rj-y oP ...Ol 4iJl

5.

6.

8.

cfJ
pada

Kedua : Sikap Masyarakat Terhadap Praktek

Syariat

Sikap kaum Muslimin terhadap penerapkan

syariat bisa simpulkan pada poinberikut :

1. Menaati Allah dan Rasul-Nya dalam
penerapan syariat tersebut, sebagaimana

firman AlI6]n u;; :

\#is'ffi t#ii;;r;'u"iil
b.

"f rt cY* :kt ;'\T $iS,S ;li

.lj z
+\->

tl ,t:r!

{

cyF

I -l-l ..r ctlre, \i$'J*{- oi

)*)i Jt
xfi JliL J)\"j6 "J J.t rilr €l

-i3 ol )ilir;'i J)1",1 ,e c
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. 3 t.
il cJ-,a-svJ

('siL-4;
Wahai ornng-orang yang beriman, tastilah Allkh

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara

kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada

Alldh ht-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jikn

kamu benar-benar beriman kepada Allih *"j dan

hari kemudian. Yang demikinn itu lebih utama

(b agimu) dan lebih b aik akib atnY a.

Apakah kamu tidsk memperhatikan oran4-orang

yang mengaku dirinya telah berimsn kEadn

apa yang diturunkan kepadamu dan kepada

apa yang diturunkan sebelum kamu ? Mereka

l" ::-'-''''
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hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka
telnh diperintah menginglari thaghut itu. Dan
sy ait an b ermaksu d meny es atkan mereka ( den gan)
p eny es atan y an g s ej auh-j auhny a.

Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah kamu
(tunduk) kepadahukum yang Alldh telah turunknn
dan kepada hukurn Rasul", niscaya kalnu lihat
orang-orang munafik menghalangi (manusia)
dengan sekunt-kuatnya dari (mendekati) kamu
(QS. an-Nisd' I 4:59-6t)

2. Mencintai Penerapan Syariat Islam.
Merupakan kewajiban setiap Muslim setelah
mengetahui hukum-hukum agama adalah
mencintainya. Karena mencintai seluruh ying
dicintaiolehAllAh u;j danRasul-Nyaadalah
konsekuensi dari keimanan kepada Allah
dan Rasul-Nya. Tanpa ragu kita mengatakan
bahwa Ailah 6;t" mencintai praktek syariat
sehingga Dia 0?, memerintahkan untuk
diterapkan di muka bumi. Sesungguhnya
kecintaan terhadap penerapan syariat Islam
adalah faktor utama yang bisa mendorong
untuk menerapkan syariat tersebut,
sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian
Ulama, "Kecintaa.n kepada Allih dan rasul-
Nya adalah kewajiban keimanan yang paling
ngung/ Iandasan keimanan ynng paling kokoh
dan kaedahnyn yang paling utama. Bahkan ia
adalah pondasi setiap smalan keimanan dan
ngama. Sebagaimana keyakinan kepada Allah
adalah pondasi setiap perkataan keimanan dan
sgama, maka sesungguhnya setiap gerak-gerik
yang ada hanya muncul dari kecintaan, baik
dari kecintaan yang terpuji atau kecintasn
yang tercela; ..maka seluruh amslan keimannn
dnn keagnmaan tidaklah muncul kecuali dari
kecintaan yang terpuji, dan pondasi setiap
kecintaan yang terpuji adalah kecintaan kepada
All6h Ta'ala, karena smalan yang muncul dari
kecintaan yang tercela tidsklah dihukumi sebagai
amal sholeh disisi All6h, bahkan seluruh amslan
keimanan dan agama tidaklah muncul kecuali
dnri kecintaan kepada AilAh.4".

4. MajmA' Fatiurd Syalkhll Islam Ibnu Taimiyah,

qb1$01/Ir1lf,{vlli1Av{titAqtx*llr1ryf,1E $, r+,li

3. Ridha dan pasrah terhadap praktek syariat
Islam, tanpa ada rasa keberatan hati
sedikitpun terhadapnya.

Karena keimanan seseorarig tidak akan
sempurna kecuali bila ia menerima hukum
,A,ilah M dan Rasul-Nya dan pasrah
kepadanya, sebagaimana firman All6h w; :

A#;; S;3'i'4
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Maka demi Rabbmu, mereka tidakberiman (dengan

sempurna) hingga mereka menjadikan kamu
hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka
sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu
beriknn, dan mereks menerima dengan sepenuhny a.

(QS. an-Nisil4:65)
Imam az-Zuhri ,q$o berkata:

,iiultlti g
;;;,3t

Dari Alldh datangnya risalah (syari>at), tugas
Rasul menyampaikan dan kewajiban kita pasrah
(terhadap syari>at).5

Imam Ath Thahawi 4!'i5 berkata, "Tidaklah
kokoh berdirinya Islam kecuali di atas pondasi
pasrah dan berserah diri"6. Maksudnya tidaklah
kokoh Islam seseorang yang tidak berserah diri
kepada wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) dan
tunduk kepadanya, serta tidak menentangnya
dengan pemikirary logika dan analogi (qiyas)2.

4. Tolong menolong dalam mempraktekkan
syariat Islam.

Sikap ini sesuai dengan prinsip dasar agama
yang memerintahkan untuk tolong menolong
dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana

Khalqu Af'AH'fu6d,Imarn al-BukhAri (hlm: 76).

al Aqidah ath Thahawiyah bersama Syarah Ibnu Abil'iz (hlm,
201).

Lrttal Syarhul Aqidah ath Thahawiyah (hlm. 201).



firrnan AllAh :

b
..J'Jc'Ft'tll ' 'r'^

c4- l ri,SthS

Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan

dan ketaqwaan,' dan janganlah tolong menolong

dalam perbuatan dosa dan keiahatan. (QS. al-

Maidah/5:z)

Tidak diragukan lagi bahwa mempraktekan
syariat Islam adalah kebaikan semata dan

akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan

kepada kaum Muslimiry sedangkan

meninggalkannya adalah sumber kejahatan'

kesengsaraan dan Petaka.

Oleh karena itu, seluruh kaum Muslimin
dituntut untuk mendukung usaha

mengaplikasikan peneraPan syariat di
daerah mereka masing-masing, sebagai

bukti ketaatan kepada A[ah dan Rasul-

Nyu serta kecintaan kePada agama

yang mulia ini, dan sebagai bentuk
tolong menolong dalam kebaikkan dan
takwa.

Hendaknya kaum Muslimin merasa

bangga dengan adanya sebagian daerah

yang telah mencanangkan penerapan
syariat Islam, kendati masih belum
teraplikasi secara semPurna, dan masih
ada kekurangan dalam beberapa aspek,

akan tetapi secara prinsip mereka telah
berusaha untuk mengaPlikasikan
tuntutan akidah tauhid yang wajib atas

setiap individu Muslim.

Bagi mereka yang belum teraplikasi
syariat Islam di daerahnYa, maka
hendaklah berusaha sesuai dengan
kemampuan mereka untuk melakukan
langkah-langkah positif dan usaha

usaha yang efektif untuk terwujudnya
tujuan yang mulia tersebut'

Jika tidak ada sama sekali Penguasa
yang menerapkan syariat Islam, maka

hal ini bukan berarti menghalangi kaum
Muslimin untuk mempraktekan Islam
secara individual dalam keluarga dan

masyarakatnya dalam wilayah yang sempit'
Karena peneraPan syariat bukan sekedar

penegakan hukum pidana saja, akan tetapi
mencakup perkara akidah, ibadah, akhlak dan

yang lain lain.

Semoga A[ah Ta'ala membimbing Para
penguasa kaum Muslimin dan seluruh kaum

muslimin untuk mempraktekkan syariat Islam

dibumi nusantara ini, sebagai bukti keimanan
kepada A[ah Ta'ald dan Rasul-Nya serta

kecintaan kepada.agama yang mulia ini.

Wallahu Muwffiq.ft$

ryaa::!:TTYliiTTryf::i::"":'irai:i::'':'!::'-r-::"1"':1"i:i-: -'rr"'::: :::
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Disusun oleh Ustadz Abu Minhal '^l'W

badah Umrah tidak disangsikan lagi
membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan
membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Patut disayangkan manakala ibadah umrah yang
dilaksanakan dengan biaya yang tidak murah
dan dengan cucuran keringat apabila tidak
dilaksanakan sesuai dengan contoh yang pernah
dilakukan RasCrlullAh ffi .

Bahkan tidak jarang kaum Muslimin diajari
tata cara yang sangat mengikat, menyusahkary
membebani namun tanpa dasar syariat. Sehingga
terkesankan manasik umrah membingungkan
dan menyulitkan. Banyaknya tata cara dan
bacaan do'a yang sangat beragam yang dianggap
harus dihafal dan dibaca dalam thawaf, sa'i dan
lainnya.

Padahal seharusnya manasik umrah ini harus
dibuat sesuai dengan tuntunan RasfrlullAh g
yang cukup sederhana dan mudah. Agar semua
dapat melakukan ibadah tersebut dengan benar
dan khusyu' serta diterima A[ah w" sebagai
amalan yang shalih.

ETIKA YANG HARUS DIPERHATIKAN

Ada beberapa etika yang harus diperhatikan
bagi orang yar.g ingin menunaikan ibadah
umrah unfuk bisa mendapatkan kesuksesan.
Diantaranya:

1. Hendaknya ikhlas dan mengharap ridha
Ailah wj dalarnibadah umrah.

2. Menghindari riya d,an sum'ah, ingin dipuji
karena umrahnya.

3. Mengikuti petunjuk RasfflullAh M dalam
menjalankan umrah.

4. Menjalankan ibadah umrah dengan semangat
dan serius.

5. Mengharap umrahnya dapat mensucikan
jiwanya dan meningkatkan derajatnya di sisi
AllAh w .

6. Memanfaatkan waktu-waktu berharga di
Mekah dan Madinah dengan memperbanyak
ibadah dan dzikir.

lsqytr*elq+ii!4aft!.e!++i9iei$$++sqssylsqs4+lF++!!$@fs@!!lM""".""","".,fu
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2.

J.

l.BeniaplhramUmroh
Makna ihram adalah: bemiat memasuki

ibadah haji atau umrah. Orangnya disebut

muhrim. Dengan niat ini, maka larangan-larangan
ihrom mulai berlaku sampai tahallul (dengan

mencukur). Setelah tahallul, seseorang kembali ke

kondisi halal melakukan hal-hal yang terlarang

sebelumnya.

1.

Langkah-langkah berihram untuk umrah:

Berangkat dari tanah air menuju |eddah atau

langsung Madinah di Kerajaan SaudiArabia.

Setelah di kota Madinah, maka orang yang

ingin berumrah memulai ibadah umrahnya

dari miqAt penduduk Madinah yaitu Dzul

Hulaifah @irAli).
Apabila langsung menuju Makkah dan

melewati salah satu dari lima miqAt

yang ditetapkan RasfflullAh M, , maka

berihram darinya. Biasanya di pesawat

terbang diberitahu kalau mendekati miqAtt

agar bersiap-siap ihram. Diperbolehkan
mengenakan kain ihram di pesawat atau

sebelum naik pesawat.

Jamaah yilng mampir di Madinah, apabila

ingin berumrah berangkat ke miqAt Dzul
Hutaifah yang sekarang dikenal dengan nama

Bir Ali. Disunnahkan bagi yang berihram
untuk mandi dahulu lalu berniat umrah saat di
Dzulhulaifah, tePat ketika bis akan berangkat
meninggalkan Masjid miqAq selama belum
melewati miqot) dengan mengucapkan:

?F,!:j
Aku penuhi panggilan-Mu untuk menunaikan

umrah

5. Mulai membaca TalbiYah :

Talbiyah diucapkan dengan membaca :

irla)qrt a54,+,ag
,!) $;tiri.:jr; ':n4\r t*r'dY

4.

Aku datang memenuhi Panggilan-Mu
Aku datang memenuhi Panggilan-Mu,

ya AlI6h,
Tidak ada
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sekutu bagi-Mu, Ya AIl6h aku penuhi panggilan-Mu'

Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untuk-Mu

sematft-mqta. Segenap keraiaan untuk Mu. Tidqk ada

sekutubagi-Mu

5. Disunnahkan bagi lelaki untuk membaca

talbiyah dengan suara keras

Talbiyah dibaca terus sepanjang perjalanan

Sampaidi Masjidil Haram: Talbiyah dihentikan
saat melihat Ka'bah dan akan memulai thawaf.

9. Memasuki Masjidil Haram dengan kaki kanan

serta membaca doa masuk masjid

L0.Ketika pertama kali melihat Ka'bah membaca:

7.

8.

6:V6'>nr ctrifll d,'"&i

rf,9
Ya AlIAh, Engkau Dzst Pemberi keselamatnn,

dariMu keselamatan, mnka hidupkanlah kami

dengan keselamatan, wahai Rabb kami

2.Thawof Tuiuh Putoran

L. Thawaf 7 ptfiaran dimulai dan berakhir di.

HajarAswad.

2. Ka'bahberada sebelah kiri.

3. Pakaian Ihram bagi lelaki disunnatkan
membuka pundak kanan (al-idhzhib d').

4. Disururahkan bagi lelaki untuk berlari kecil

pada 3 putaran Pertama.
5. Mulai thawaf dengan menuju tempat

yang lurus dengan rukun Hajar Aswad

(menyerong).

6. Mencium atau menyentuh Hajar Aswad, bila
tidak bisa, maka dengan memberi isyarat

tangan dengan mengangkahrya ke arah

Hajar Aswad (dengan menghadap arah Hajar

Aswad).

7. Membaca doa memulai thawaf:

friai+i*
! r;t 7$'r'r +616;*4 +eq r+i
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Dengan nama AilAh, AlIfrh Maha Besar. Ya Allkh
(aku mulai thawafl dengan keimannn kepada-Mu,
membenarkan kitab-Mu (al-Qur'an), dan setia
menunaikan perjanjian kepada-Mu dan serta
mengikuti petunjuk Nabi-Mu ffi .

8. Dalam thawaf boleh membaca dzikir bebas,
berdoa atau membaca al-Qur'an.

9. Ketika akan melewati Rukun Yamani,
menyentuhnya,bila tidak bisa dilewati saja.

10. Antara Rukun Yamani dan Hujar Aswad
membacal

Vs 4b i';\t JJ*6'ttC$g:

ll.Memberi isyarat setiap melewati Hajar Aswad
dengan membaca Aildhu akbsr (hal ini dilakukan
bila tidak bisa mencium atau menyentuhnya
dengan tangan).

12. Thawaf selesai di Hajar Aswad.

13.Setelah tujuh putaran selesai, berdoa di
Multazam, yaitu dinding antara Hajar Aswad
dan pintu Ka'bah @ila memungkinkan).

14. Menuju Maqam Ibrahim dengan membaca:

'etj.L#6"ctrqtS
Dan jadikanlah sebagian mnqam Ibrahim sebagai
tempat shalat (QS. Al-Baqarah: 125)

l5.Mengerjakan shalat 2 rakaat di belakang
Maqom Ibrahim. Membaca surat al-FAtihah
dan al-KAfir0n di rakaat pertama, dan al-
Fatihah dan al-Ikhlash di rakaat kedua. Ketika
akan shalat, posisi kain ihram @agi laki-
laki) ditutupkan kembali sehingga menutupi
pundak kanan yang terr,,rka saat thawaf.

1.6.Menuju tempat air zamzam, disulnahkan
minum sampai kenyang.

17.Menuju bukit ShAfa untuk

,hr a(G

Catatan: agar selalu memperbanyak
dan doa kepada Ailah.

dzikir
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3.

3. Sai ontara Shafo dan Marwa
Sa'i adalah berjalan antara Shafa dan Marwah

dengan niat beribadah kepada AllAh w .

r. Usai thawaf, menuju ke tempat sa'i, dengan
menaiki beberapa anak tangga yang paling
dekat dengan Hajar Aswad.

Kemudiary menuju ke Shafa untuk
melaksanakan sa'i umrah dan jika telah
mendekati Shafa, membaca:

AT;u,-, cir?6uAt'd;
Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian
dari syiar Alldh. (QS. al-Baqarahlz:r58).

Kemudian mengucapkan:

c..-/. 2 '

, 
^IT4dT4

//
Kita memulai sebagaimana Allah $j memulai
seNabda-u bimaa bada-Allih bih .

4. Menaiki bukit Shafa (bukit ini tidak tinggi),
lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga
melihatnya-jika hal itu memungkinkan-,
kemudian membaca:

iri:jr { { arr't it-u:r,f 
-vt 

it,t
,-e 5 * 6S 1:: *,! i.tr ii,

+'-
J-*

i+ F', iiS'Ft ;eSfii 
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it,t
i-o, +t';\t.;:,

All 6h M ah ab e s ar, All 6h M nh ab e s ar, AII 6h M ah ab e s ar.

Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali
hanya AilAh semata, tidak ada sekutu bagi-Nya.
Milik-Nya lah segala kerajaan dan segala pujian
untuk-Nyi. Dia yang menghidupkan dan yang
mematikan. Dia Mshakuasa atas segala sesuatu.

jsihifij,i',st.j:i



Tiada sesembahan Yang
berhak disembah kecuali

hanya AUA4 semata.

Dialah ynng telah

melaksanakan ianji-NYa,
menolong hamba-NYa

dan mengalahknn tentara

sekutu dengan sendirian."

5. Bacaan ini diulang tiga
kali dan setelah itu
berdoa dengan doa aPa

saja untuk memohon
kebaikan dunia dan
akherat.

6. Lalu turun dari Shafa dan berjalan menujri ke

Marwah dengan jalan biasa.

7. Disunnahkan berlari-lari kecil dengan cepat

dan sungguh-sungguh di antara dua tanda

lampu hijau yang berada di tempat sa'i bagi

laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah
dan menaikinya. (Tanda lampu hijau lebih

dekat dengan Shafa).

8. Setibanya di Marwah, mengerjakan hal-

hal yang dikerjakan di Shafa pertama kali,

yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca

dzikir dan berdoa dengan doa apa saja yang

dikehendaki.

9. Perjalanan dari Shafa ke Marwah dihitung satu

putaran.

ro.Kemudian berjalan menuju ke Shafa dengan

jalan biasa. Ketika berada di antara lampu
hijau, disunnahkan bagi kaum lelaki berlari

cepat.

rr.Perjalanan antara Marwah dan Shafa dihitung
satu putaran.

t z.Pada putaran-putaran berikutnya, melakukan

hal yang sama sePerti di atas.

13.Dengan demikiary sa'i akan berakhir di
Marwah.

r4.Dalam perjalanan antara Shafa Marwah dan

sebaliknya, tidak ada dzikir-dzikir tertentu,

karenanya boleh berdzikit, berdoa, atau

membaca.al-Qur'an.

r5.Boleh juga membaca doa di bawah ini yang

dahulu pernah dibaca oleh Sahabat Abdullah
bin Mas'ud dan Sahabat Abdullah bin'Umar
radhiyallahu 'anhuma antara Shafa dan

Marwah:

;y'.y:ijll
\J J

Ya Rabbku, ampuni dan rahmntilsh aku'

Sesungguhnya Engkaulnh Yang Maha Perkasa dan

Maha Pemurah).

4.Tahallul
Tnhallul dari kata halal yang artinya seorang

muhrim (yang sedang berihram) akan kembali

boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya

dilarang dalam kondisi ihram.

1,. Tahallul dikerjakan setelah sa'i

2. Disunnahkan bagi kaum lelaki untuk
mencukur seluruh rambut kepala (gundul)

3. Bagi wanita, tahallul dilakukan dengan

memegang ujung rambutnya lalu memotong

rambutnya kurang lebih sepanjang satu ruas

jari.

4. Dengan ini, umrah sudah selesai.

Demikian langkah-langkah menunaikan

ibadah umrah secara ringkas. Semoga Allah

menerima ibadah umrah yang dikerjakan para

hambaNya, dan menghapuskan dosa-dosa yang

pernah diperbuat, serta meningkatkan derajat di

i titi anan.DzatYangMaha Pengasih.{}

CliVr6Vt&i
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I

S h u lh u H u da ibWa h (perjanjian
damai) yang terjadi antara Ras0lull6h ffi dan
kaum Muslimin di satu pihak dengan kaum kafir
Quraisy dipihak yang lain; Perjanjian yang awalnya
dipungkiri oleh sebagian Sahabat karena isinya
dianggap merendahkan derajat kaum Muslimin
itu ternyata telah memberikan peluang besar
bagi kaum Muslimin untuk mendakwahkan Islam
secara damai. Pada fase ini, dakwah Ras0lull6h
ffi memasuki era baru. Geliat dakwah pada era
initidak hanya terbatas pada wilayah Arab, tapi
mulai merambah daerah lain di luar wilayah Arab.
Ini merupakan realisasi dari firman All6h u;n

yang menunjukkan bahwa Islam itu tidak terbatas
waktu dan ruartg. Artinya, Islam itu layak untuk
semua.manusia dimanapun dan kapanpun. Al16h
#i berfirman :

,,/ . -. ,/
t t *s le+,.-1 L4 ai L-<- VJ'1,;l* 1i r^t

Dan Komi tidak mengutus kamu, meloinkan
kepodo umat monusio seluruhnya sebagai
pembawa berito gembira dan sebagoi pemberi
pering ota n (QS. Saba'/34:28)

?h)) *i Jyi jj -"J-6f qi:AU

G;
Katakanloh, "Wohoi manusia sesungguhnya oku
adaloh utusan All6h kepadamu semua.
(QS. al-Ar6f/7:158)

Dan tiodolah Kami mengutus komu, melainksn
untuk (menjodi) rohmlt bagi semesta alam.
(QS. al -An biy a/ 2L:107)

Realisasi dari firman Aleh ui; tersebut,
Ras0lull6h ffi mengirimkan utusan yang
membawa surat-surat dakwah beliau ffi kepada

para tokoh, penguasa dan Raja kafir. Para Ulama
ahli sirah berbeda pendapat tentang penyebutan
.waktu pengiripan surat-surat itu secara detail.lbnu
Ishaq,+!$5 tida k menyebutkan wa ktu pengiri man
itu secara detail. Beliau ajil6 hanya mengatakan
bahwa pengiriman ini terjadi dalam rentang waktu
yang panjang yaitu sejak kepulangan beliau ffi
dari perang Khaibar sampaiwaktu wafat beliau
ffi . Diantara yang dikirimi surat oleh Ras0lull6h

ffi untuk mendakwahi mereka adalah Kisra (gelar
untuk para penguasa Persia), Qoishor (gelar untuk
para penguasa Romawi), Najasyi (gelar untuk para
penguasa Habasyah) dan para penguasa yang
lainnyal.

SURAT UNTUK RAJA HABASYAH NAJASYI

Az-Zaila'i dan yang lainnya membawakan
riwayat dari al-Waqidi yang menjelaskan teks
surat Ras0lulleh Mi yang dikirimkan ke Najasyi.
Surat ini dibawa ke raja Habasyah oleh Sahabat
Ras0lull6h ffi yang bernama Amr bin Umayyah
ad-Dhamri.2

Setelah membaca surat ini, Najasyi beserta
orang-orang yang ada disekitarnya menyatakan
keimanan mereka dan mereka mengirimkan
sesuatu sebagai hadiah buat Ras0lullah ffi .

SURAT KE KISRA (PARA PENGUASA PERSIA)

Imam al-Bukh6ri membawakan riwayat
dengan sanad beliau qW" yang bersambung
sampai ke Ibnu Abb6s +g bahwa Ras0lull6h

ffi mengirimkan surat ke Kisra melalui Sahabat
beliau M yang bernama'Abdull6h bin Hudzafah
as-Sahmi, lalu Ras0lullah M memerintahkannya
agar menyerahkan surat tersebut ke pembesar

1, HR. Muslim, 3/1397, no. L774
2 Lihat Usudul Ghdboh, 4/L93-794; Ibnu Hisyam 4/334 dengan

menggunakan kalimat balaghani (teloh sampoi kabar
kepadoku); Ibnu Sa'ad, 2/258 dari riwayat al-Waqidi
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Bahrain. Kemudian oleh penguasa Bahrain, surat
Ras0lull6h iW itu diserahkan ke Kisra. Setelah
membaca dan memahami isi surat dakwah itu,

dengan penuh kesombongan dia merobek-robek
surat Ras0lullah M . Dia tidak menyangka bahwa

akibat dari perbuatan buruknya itu akan begitu
dahsyat. Ras0lull6h ffi mendoakan keburukan
bagi raja tersebut, sehingga kekuasaan yang

selama ini dia bangun dan banggakan hancur

berantakan.

SURAT UNTUK I{ERACLIUS

Dalam Shohih al-Bukhdri dan Shahih Muslim
diceritakan bahwa Ras0lull6h ffi juga berkirim
surat kepada Heraclius (Raja Romawi). Surat

beliau ffi dibawa oleh Dihyah al-Kalbi ets
Teksnya berbunyi :

"Dengan namo AUAh, Pengasih. dan
Penyayang.

Dari Muhammad, hamba NMh dan

utuson-Nyo kepado Heraclius pembesar

Romowi. Solom sejohtera bagi yang
mengikuti petunjuk yong benar. Dengan ini
sayo mengajak tuon untuk mengikuti
ojaran Islam. Peluklah ogama lslom,
tuon posti akan selomot ! Peluklah
lslom, AUah wj posti akon memberi
pahala dua koli kepada tuon ! Kalau
tuan menolak, mako dosa orang-orang
Arisiyins me nj a d i ta n g g u n g iawa b tu o n.

Katokanlah, "Wahai ohli kitob,
moriloh (berpegang) kepodo suatu kolimat
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan

ontora komi don komu, bahwo tidak odo
yang berhok kito ibadahi kecuali AUA4

don tidok kita persekutukan Dio dengan
sesuotu pun don tidok (pula) sebagian
kito menjadikon sebagian yong lain
sebagoi tuhon seloin All6h". Jika mereka

berpaling mako katakonloh kepoda mereke,
"Soksikonlah, bahwo kami odalah orang-
orang ydng berserah diri (kepodo AlMh)" 

Makna Arisyiin adalah para petani, maksudnya adalah rakyat
Romawi atau pengikut Heraklius. (Lihat Fathul Bdril7/80-81,
no. 4553

QS. Ali Imran/3:64

Begitu menerima surat dari Ras0lull6h ;$ ,

Kaisar berkeinginan u ntu k melakukan penelitian
untuk mengetahui kebenaran kenabian
Muhammad ffi melalui orang-orang yang

memiliki hubungan erat dengan Nabi g; .

Pilihannya jatuh pada orang-orang yang berasal

flari kaumnya {$ yaitu kaum Quraisy. Saat itulah,
Kaisar mendengar berita kedatangan sekelompok
pedagang, diantara mereka ada Abu Sufyan dari

Quraisy. Lalu Kaisar mbnyuruh agar orang-orang
itu dibawa menghadapnya dengan ditemani
penerjemah. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir.

Lalu, berlangsunglah dialog yang panjang

antara Kaisar dengan Abu Sufyan. Kaisar bertanya
kepada Abu Sufyan, "Siapakah diantara kalian
yang paling dekat hubungan kekelurgaannya
dengan orang yang mengaku Nabi ini ?" Abu
Sufyan, "Saya orang yang paling dekatl'

Lalu Kaisar memintanya untuk mendekat
dan akhirnya terjadilah dialog yang panjang

tentang ciri kenabian Muhammad S . Kisah ini

diriwayatkan dalam kitab Shahih ol-BukhAri dan
Shahih Muslim. Di akhir dialog dia menyimpulkan
bahwa iemua ciri-ciri Nabiyang dijelaskan dalam
kitab Injil, Nabiyang mereka tunggu-tunggu
ada pada diri Ras0lullah ffi lalu Heraklius
mengatakan,'Jiko benar apa yong engkau
beritokan, mokb dia (maksudnya Rasfilullfih

M, ) kelak akon morhpu mengudsai wilayoh
yang dipijak oleh kedua kakiku ini. Saya yakin
dia akan dotang, namun sayo tidak pernah
menduga kalou dia berasal dari kalion."

Heraklius berkata kepada utusan Ras0lull6h

1t$ yaitu Dihyah bin al-Kalbi, "Sungguh saya tahu
bahwa temanmu itu adalah seorang Nabiyang
diutus. Nabiyang kamitunggu-tunggu dan Nabi
yang kami dapatkan (keterangannya) dalam kitab
kami. Namun saya takut orang-orang Romawi
akan membunuhku. Kalau bukan karena itu, tentu
saya sudah mengikutinyaJ'

Kesimpulan yang bisa ditarik dari percakapan

antara Heraklius dengan Abu Sufyan juga dengan
Dihyah al-Kalbi €9 yaitu Heraklius sudah
mengetahui dan meyakini kenabian Muhammad

ffi , namun dia tetap tidak beriman.

Betsanbung ke Halaman
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KAIDAH KEEMPAT PUTUH IIMA

A. MAKNA KAIDAH

Memulai suatu perbuatan atau akad tertentu
terkadang terlarang, namun jika sekedar
meneruskan apa yang sudah ada sebelumnya
maka diperbolehkan dan diberi kelonggaran.
Inilah inti pembahasan dalam kaidah ini.

Kaidah ini telah diisyaratkan dalam beberapa
dalil dari al-Qur'an dan sunnah Nabi ffi . Kaidah
ini juga mencakup unsur kemudahan dalam
syariat yang sempurna ini. Karena dengan adanya
perincian hukum sebagaimana disebutkan dalam
kaidah ini maka akan memberik4n kemudahan
dan kelapangan dalam melaksanakan syariat.'

B. DAII t YANG MEN DASARI NYA

Di antara dalil yang menunjukkan kaidah
ini adalah firman A[ah Mt tentang larangan
membunuh hewan buruan ketika seseorang
dalam keadaan ihram:

binatang buruan. Namun, jika ia membunuh
binatang buruan itu sebelum rrremulai ihram
dan di luar tanah haram, kemudian setelah
itu ia berniat ihram dengan membawa hasil
buruannya itu, maka dalam hal ini ia tidak
wajib untuk meninggalkan hasil buruannya itu.
Karena keberadaan binatang buruan bersamanya
itu termasuk kategori al-baq6.' (meneruskan apa
yang telah diperbolehkan sebelumnya). Namun
jika sedang ihram dan ia membunuh binatang
buruan maka ia berdosa dan harus mengganti

.dengah binatang ternak yang seimbang dengan
binatang buruan ifu.'Karena itu termasuk kategori
al-ibtid6' (memulai dari awal). Sedangkan kaidah
menyatakan bahwa sekedar meneruskan itu lebih
ringan daripada memulai.r

Demikian pula sabda Nabi & berkaitan
dengan wabah yang berjangkit"di suatu daerah :

6S*ty-ax *:i er'& r;r
I

/ - - a^,"irti r*U I lJini
/ , .4j l/ .V tr*t; orltt qlL" q. rit j | ;'p t; t*" {t s * :\e,

Apabila kalian mendengar berita tentangnya (penyakit

tha'un) di suatu negeri, maka janganlah knmu

memantkinya. lika wabah penyakit itu sedang melandn

daerah yang sedang kam,u tempati, makq janganlah

kalian keluar (meninggalkan daerqh itu) karena hendak

lari dari penyakit tersebut. +

2 Sebagaimana firman AilAh up dalam QS. al-MAidah/5:95.

3 Lihat Syarh Manzhfimah Ushfil al-Fiqh wa Qawi'idihi,h1m. 305.

4 HR. al-BukhAri no. 5729 dan Muslim no. 2219 dari
AbdurrahmAn bin Auf ei,z

i'L
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihr am.

(QS. al-MAidahl5:95)

Dalam ayat ini, terdapat larangan bagi
orang yang sedang berihram untuk membunuh

1 Lihat pembahasan kaidah ini dalam al-Qaw6'id al-Fiqhiyyah
ma'a as-Syarfual-Mujnz, hlm. 82. I

,t+.\,iefrY6 tqtJfr//.a--Ja/

Dimaafkan jika sekedar meneruskon
dan dilarang jika memuloidari awal "
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Apabila ada wabah yang berjangkit di suatu
daerah, maka orang yang ada di dalamnya tidak
boleh keluar darinya, meski ada kemungkinan
dia terkena madharat. Karena itu termasuk
dalam kategori meneruskan apa yang telah
ada dan tidak dianggap menjerumuskan diri
dalam bahaya. Adapun orang yang berada
di luar daerah tersebuf maka ia tidak boleh
masuk ke daerah wabah. Karena seorang insan
diperintahkan untuk menjaga jiwanya dan
dilarang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan.s

C. COI.ITOH PENERAPAN KAIDAH

Kaidah ini mempunyai contoh penerapan
yang cukup banyak. Di antaranya adalah sebagai
berikut:

1. Di antara larangan ihram adalah mengadakan
akad nikah, maka tidak boleh bagi orang yang
sedang dalam keadaaan ihram untuk menikah
atau dinikahkan. Berdasarkan hadits'UtsmAn
bin AffAn 49 , dimana Nabi ffi bersabda:

ez,i'u, &.'{'r,; ;-li &\
Seseorang yang sedang dalam keadaan ihram tidak

boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak

boleh meminang.6

Apabila seseorang yang sedang dalam
keadaan ihram melakukan akad nikah maka
nikahnya tidak sah. Namun jika seseorang
mentalaq (menceraikan) isterinya, kemudian
setelah itu ia berniat ihram, lalu muncul
dalam hatinya keinginan untuk meruju'
isteri yang telah diceraikan itu, maka boleh
baginya untuk merujuknya. Karena ruju'
bukanlah memulai akad .pernikahan baru,
namun hanya sekedar meneruskan akad
nikah yang sudah ada.z

2. Menikahi budak perempuan diperbolehkan
dengan dua syara! yaitu seseorang tidak
mampu memberikan mahar kepada wanita
merdeka dan khawatir terjatuh pada

;-;;;;;;;;i'^".otran * ou,u- QS. ar-Baqarah/2:1e5

6 HR.Muslimno.41.
7 Syarh ManzhAmah Ushil al-Fiqh toa,Qaw6'idihi,l:dm.305.

perbuatan fihisyah (perzinaan), berdasarkan
firmanAllAh w; :

;;i I'i3 .ra

L
' ..,7'frUt

, L . ,j

ili'! .-rli.*Jl 1 n\._/,

.tt
z -1. /'. -A o-rl c c

JJJ

J' tl rhr 'U);t *4b

g"oi \"*-3-. ta"'J
JK6(e*q'jfri;;*-#

,r^r;"5-A
l' , t I
t-rA,u:t

$ ,-;-t *
O,U gel

-2 , .-ii ,. :
5\f *:;.d, G;.>

Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka)

yang tidak cukup perbelanjaannya untuk
mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh

mengawini wanita ynng beriman dari budak-

budak yang kamu miliki. All6h mengetahui

keimananmu; sebahagian kamu adalah dari

sebahagian yang lain, karena itu kazainilah mereka

dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin

mereka menutut yang patut, sedang merekapun

wanita-wanita y ang memelihar a diri, bukan pezina

dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki
lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah

menjaga diri dengan kawin, kemudian merekn

men ger j nkan p erb u at an y an g kej i ( zina), m aka at as

mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-
znanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan

mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang
yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari

perbuatan zina) di antarsmu. (QS. an-Nisd'14:25)

Apabila terpenuhi dua syarat ini, maka boleh
baginya untuk menikahi budak wanita.
Apabila di kemudianhari ia telah mempunyai
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kemampuan untuk menikahi wanita merdeka
atau telah hilang darinya kekhwatiran
terjatuh dalam perzinaary maka ketika itu
haram baginya menikahi budak wanita untuk
kedua kalinya. Adapun pernikahannya yar.g
pertama tetap sah. Karena yang dilarang
adalah memulai pernikahan dengan budak
wanita mulai dari awal saat tidak terpenuhi
syaratnya, adapun sekedar meneruskan maka
diberi kelonggaran.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan shalat sunnah
mutlag yaitu shalat sunnah yang tidak ada
sebab tertentu. fika seseorang memulai
shalat mutlaq itu pada selain waktu larangan
shalats kemudian di tengah-tengah shalat
waktu larangan masuk, maka hal itu tidak
mengapa, karena ini masuk dalam kategori
meneruskan apa yang diperbolehkan
sebelumnya. Akan tetapi, jika telah masuk
waktu larangan kemudian ia baru memulai
shalat Sunnah mutlaq maka hal itu tidak
diperbolehkan.

4. Apabila seseorang memiliki harta haram
disebabkan cara mendapatkan yang tidak
dibenarkan syariat, namun ia tidak tahu
bahwa cara seperti itu dilarang syariat.
Seperti.penghasilan dari muamalah ribawi
dan semisalnya. Timbul pertanyaary apabila
dikemudian hari ia tahu hukumnya haram,
apakah wajib baginya untuk membuang
harta yang telah ia dapatkan tersebut
ataukah tidak ? Jawabanny4 ia tidak wajib
meninggalkan harta yang telah ia dapatkan
itu, karena ia ,mendapatkan udzrr dengan
sebab ketidaktahuannya. Juga ini masuk
dalam kategori al-baqk' (meneruskan apa
yang sebelumnya). Namun ketika ia telah
mengetahui ilmunya, maka ia tidak boleh
unfuk mencari penghasilan dengan cara
tersebut sejak saat itu.

5. Sebelum melaksanakan ihram untuk haji atau
umrah disunnahkan bagi seseorang untuk

Di antara hadits yang menjelaskan rincian waktu-waktu
yang dilarang mengerjakan shalat ketika itu adalah HR.
Muslim no. 73L dari'IJqbahbin Amir gF . Dan hadits Abu
Sa'id al Khudri riwayat al-BukhAri no. 586.
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memakai minyak wangi berdasarkan hadits
Aisyah \eF, , iaberkata :

&ui&yrry # Ct+i J^3

*\3fu01 StD-i
D ahulu aku memakaikan N abi ffi wangi-wangian
untuk ihramnya sebelum beliau ihram, dan ketika

halalnya sebelum thawaf di Ka'bah. e

Maka disunnahkan bagi orang yang akan
berniat ihram untuk memakai minyak wangi
di badannya. Tidak diragukan bahwa apabila
ia telah masuk dalam ibadah ihram bekas
minyak wangi tersebut tetap ada, dan ini
diperbolehkan. Karena hal itu hanya sekedar
meneruskan apa yang telah ada sebelumnya.
Namun jika ia memulai memakai minyak
wangi ketika sudah dalam keadaan ihram,
maka hal itu tidak diperbolehkan dan wajib
baginya untuk membayar fidyah.'" Karena
memulai memakai minyak wangi ketika sudah
dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan,
sedangkan sekedar meneruskan apa yang ada

sebelumnya, maka diberi kelonggaran."

Waltahu o'to^.ft$

9 HR. al-BukhAri no.1539 dan Muslim no. 1189.

70 Fidyah yang harus dibayarkan adalah berpuasa tiga hari,
atau memberi makan kepada enam orang miskirl atau
menyembelih seekor kambing. Sebagaimana disebutkan
dalam hadits Ka'ab bin 'Ujrah riwayat al-BukhAri no. 1815
dan Muslim no. 1201.

11 Diangkat dari Talqifu al-Aft1m al:Aliyyah bi Syarh al-Qara6'id
al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa'idan, Kaidah Ke-
53, dengan penyesuaian dan penambahan.



;r, "$et" *-6i ^uJt q^tJ '3?

jian adalah suatu yang pasti menimpa
orang Mukmin. Ujian bisa berbentuk
perkara yang menyenangkan atau bisa

juga berwujud sesuatu yang menyusahkan. AllAh
wj berfrrman:

:':> r #i rr;5*'g;tfS
\i,_.vJ.J-y

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. IGmi
akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan

sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan

hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.. (QS. al-
Anbiy6'lzr:35)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa di
'qiti5 berkata, "(Kematian) ini akan menimpa
semua jiwa makhluk. Sesungguhnya kematian
ini merupakan minuman yang yang harus
diminum (dirasakan), walaupun seorang
manusia itu sudah hidup lama dan diberi umur
(panj ang) bertahun-tahun (pasti akan merasakan
kqmatian-pen). Tetapi Allah wj menciptakan
pAra hamba-Nya di dunia, memberikan kepada
mereka perintah dan larangan, menguji mereka
dengan kebaikan dan keburukary dengan
kekayaan dan kemiskinan, kemuliaan dan
kehinaaru kehidupan dan kematian, sebagai
cobaan dari AllAh Mj- untuk menguji meteka,
siapa di antara mereka yang paling baik
perbuataannya ? Siapa yang akan tersesat atau
selamat di tempat-tempat ujian?" (Taistr Kartmir
Rshmdn, surat al-Anbiya' ayat k"-lS)

KEMATIAN ORANG TERSAYANG

Di antara bentuk ujian yang Allfi Mi

berikan kepada para hamba-Nya adalah dengan
mewafatkan orang tersayang, baik itu orang tua,
suami, istri, anak, saudara, atau lainnya. AllAh
wj berhrman:

'"*s tAilq{ u i.* &,Ms
J ,-.n J-l'u 'l,i$ - p,'jhiS #,ttS J,;'ti G

;. t '- .1-< 
-.-.6:

\# ;i4;\ t ;1 J"At ::t, G"FLri
- :.t -- . t -6 t l.
.il+J;i ';; Jb'i' aJl lrb ,! t-:! Itl-l
-tJViZr--l

^ E

-, 
j,?. t!.',. - "t ., e ..i, - .i.

-:ri3t9 +23 &; C '>'P e-cle

. - s , c tif
fl-4 ,l: J,-&.J I

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu,

dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan

harta, jiwn dan buah-buahan. Dan berikanlah berita

gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu)

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka

mengucapkan, "InnA hililhi wa innA ilaihi rhji'fin".
Mereka itulah yang mendapat keberkqtsn yang

sempurna dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka

itulah orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. al-
Baqarahlz;r55-157)

, Semua itu harus dihadapi dengan kesabaran.
Hati menerima, lisan mengucapkan "Innd IiIIAhi

j.t

e



wa innd ilaihi rdj irfin < (Sesungguhnya kita ini milik
Allah Mj dansesungguhnya hanya kepada-Nya
kita semua akan kembali menghadap pengadilan-
Nya), dan anggota badan pun tidak melakukan
perbuatan yang dilarang agama, seperti menjerit
menampar pipi, merobekbaju dan semacamnya.

DUA PERKARA YANG DIBENCI MANUSIA

Manusia memiliki ilmu yang sangat terbatas,

sehingga seringkali penilaiannya terhadap
sesuatu itu itu tidak sesuai dengan kenyaatan.
Manusia terkadang menyukai suatu perkarq
padahal perkara itu akan berpotensi untuk
mencelakakannya. Demikian juga terkadang
membenci suatu perkara, padahal sesuatu yang
dibencinya itu baik dan bermanfaat baginya.

AllAh a-; berfirman:
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Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang

itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu

membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan

boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia

amatTuruk b agimu; Allkh men ge t ahui, se dan g kamu

tidak mengetahui. (QS. al-Baqarahlz: z;6)

\ Oleh karena itu, ketika seseorang ditimpa
ujian kematian orang yang dicintai, dia harus
husnuzhan (berprasangka baik) kepada Allah
wj dan berusaha menghadapi musibah ini
dengan penuh kesabaran. Diantara cara meraih
kesabaran ketika ditinggal mati oleh orang yang
dicintai, dan orang yang mati tersebtt insya
Allkh adalah seorang Mukmiry adalah dengan
meyakini bahwa kematiannya adalah merupakan
kebaikan bagi dia sebagai seorang Mukmin.
Sesungguhnya ada dua perkara yan9 dibenci
oleh manusi4 padahal dua perkara tersebut baik

bagi seorang Mukmin.
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Dari Mahmud bin Lab.id bahwa Nabi ffi bersabda,

'.'Dua perkara yang dibenci anak Adam, (pertama)

kematian, padahal kematian itu lebihbaikbagi seorang

Mukmin daripada fitnah (kesesatan di dalam agama).
(Kedua) dia membenci sedikit harta, padahal sedikit
harta itu lebih menyedikitksn hisab (perhitungan

smal), (HR. Ahmad, dan lain-lain, dishahihkan
oleh al-Albani di dalam ash-Shahihah, no.8t3)

Hal ini juga sangat difahami oleh sebagian
sahaba! oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud ';il5
berkata:
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Alangkah bagusnya dua perkara yang dibenci (yaitu)

kematian dan kefakiran. Demi Alldh, ketahuilah
sesungguhnya kekayaan atau kemiskinan, aku tidak
peduli dengan yang mana dari keduanya aku diuji.

lika aku diuji dengan kekayaan; maka sesungguhnya

di dalam kekayaan itu untuk menolong. lika aku

diuji dengan kefakiran, maka sesungguhnya di dalam

kefakiran itu untuk kesabaran. (HR. Thabarani;
Ahmad di dalam Az-Z,thd; dll)

Abdullah bin Mas'ud qy, juga berkata :
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Demi All6h u,i Yang tidak ada ilah yang haq

kecuali Dia. Tidak nda satu jizoapun yang msti kecuali

kematisn lebih baik darinya.

lika dia seorang yangberbskti, maka sesungguhnyn

AUAV wj berfirman, (yang artinya) "Dan apa ynng
di sisi Allkh adalah lebih baik bagi orang-orang yang

berbakti". (QS. Ali 'Imranlry8)

lika dia seornng yang fajir (jahat), maka

sesungguhnya AIIkh us berfirman (yang artinya),
" I an ganlah sekali-kali or ang- or an I knfir meny an gka,

bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah

lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi

tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah

tambah dosa mereka". (QS. Ali 'ImranlrTS).
(Riwayat Thabaroni, dll)

Ayat yang mulia ini (QS. Ali 'Imran/r78)
menunjukkan adanya problem dan syubhat yang
merasuki sebagian hati manusia, yaitu musuh-
musuh kebenaran tidak mendapatkan siksa
di dunia, diberi kesenangan secara lahiriyah
dengan kekuatan, kekuasaary harta benda,
dan kedudukan ! Yang hal ini.menimbulkan
keisesatan di hati mereka dan orang-orang yang
berada di sekitar mereka. Ini juga membuat
orang-orang yang imarmya lemah berburuk
sangka kepada AllAh v;i ,perasangka yang tidak
benar, perasangka jahiliyah, yaitu menyangka
A[ah *i meridhai kebatilan dan keburukan.
Mereka mengatakan bahwa jika Allah *.>i

tidak meridhainya, tentu AllAh bt tidak akan
membiarkannya membesar dan berkuasa.

Ketahuilah wahai saudara-saudaraku,
sesungguhnya ketika A[eh *>s tidak segera
menyiksa merekan ketika Allah memberikan

Qerbagai kesenangan di dunia, itu semua
hanyalah tipu daya terhadap mereka, karena
Allah tidak menghendaki kebaikan bagi mereka.

KEMATIAN, ISTIRAHAT BAGI SEORANG MUKMIN

Dunia adalah ibarat penjara bagi seorang
Mukmin. Ini artinya, jika seorang Mukmin
meninggal dunia berarti dia terbebas dari penjara
tersebut.

r;ifur 
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Dqri Abu Hurqirah, diaberkata: Rasulullah S, bersabda,

"Dunis itu penjara seorang milkmirc dan sorga orang

kafir". (IJF.. Muslim, no.2956)

Imam Nawawi '{57" menjelaskan hadits
ini dengan perkataan, "Maknanya bahwa
semua orang Mukmin di dunia ini dipenjara
atau dilarang dari syahwat-syahwat (perkara-
perkara yang disukai) yang diharamkan dan
dimakruhkaru dibebani dengan melaksanakan
ketaatan-ketaatan yang berat. Maka jika dia telah
meninggal dunia, dia istirahat dari ini, dan dia
kembali menuju perkara yang telah dijanjikan
oleh AllAh Mj untuknya, berupa kenikmatan
abadi dan istirahat yang bebas dari kekurangan.
Sedangkan orang kafiD maka dia mendapatkan
kenikmatan di dunia" dengan sedikitnya
kenikmatan itu dan disusahkan dengan perkara-
perkara yang menyusahkan. Jika dia mati, dia
menuju siksaan abadi dan kecelakaan yang
kekal". (Syarh Nawawi pada Shahih Muslim, no.
2956)

Kematian seorang Mumin merupakan
istirahat baginya, sebagaimana dinyatakan oleh
imam Nawawi di atas, dijelaskan oleh Rasulullah

ffi di dalam haditsnya sebagai berikut :
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D ari Abu Qatadahbin Rib' i aI- Anshfrri, dia menceritqkqn

bahwa ada jenazah yang (dipikul) melewqti RasfiIullilh

M , makq beliau bersabda, "Orang yang beristirahat,

dan orang yang diistirahatkan darinya". Mereka (para

sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah (maksud)

orang yang beristirahat, dan orang yang diistirahatkan

darinya?" Beliau menjawab, "Seorang hamba yang



Mukmin beristirrfuat dari kepayahnn dan gansSuan

dunia menuju rahmat All6h. Sedangkan hamba yang

fajir (jnhat), maka banyik manusia, bumi, pepohonan,

dan binatang, beristirahat darinya". (HR. al-BukhAri,
no. 65t zdan Muslim, no. 95o)

Ibnut Tien 4!{Y" berkata, "(Yang
dimaksudkan seorang Mukmin dalam hadits di
atas) kemungkinan adalah khusus orang yang
bertakwa, atau semua orang Mukmin. Adapun
yang ilimaksudkan seorangfajir fahat) di dalam
hadits di atas kemungkinan adalah orang yang
kafir, atau termasuk orang yang berrnaksiat."

Ad-Dawudi 'uluiFo berkata 'Adapun
istirahatnya manusia adalah karena
kemungkaran yang dilakukan oleh orang. fajir itu,

.jika manusia mengingkarinya, dia mengganggu
'mereka; namun jika mereka membiarkannya,
maka mereka berdosa. Adapun istirahatnya
kota (bilad) karena kemaksiatan-kemaksiatan
yang dilakukan oleh orang fajir itu (telah sirna-
red). Karena hal itu menyebabkan tidak turun
hujan, yang berakibat kebinasaan pertanian dan
peternakan".

Sombungan dori Halamon

Ini menunjukkan kecintaan terhadap kekuasaan
telah menghalangi dia darijalan yang haq iniyaitu
Islam.

SURAT.SURATYANG IAIN:
i. Surat kepada Haudzah bin Ali al-Hanafi,

penguasa Yamamah.

SDat Ras0lullah M ini dibawa oleh Sulaith bin
Amr al-Amiri. Saat menerima dan membaca
surat dari Ras0lul16h g; ini, penguasa
Yamamah itu bersedia menerima Islam tapi
dengan mengajukan beberapa syarat, namun
Ras0lull6h S menolak persyaratan tersebut.

Surat kepada Muqauqis, penguasa Iskandariyah.

Surat Ras0lullah ffi inidibawa oleh Hatib bin
Abi Balta'ah eF, . Penguasa ini membaca surat

inidan memberikan tanggapan dengan baik

namun dia tetap tidak menerima Islam. Bahkan dia

sempat menghadiahkan seorang budak kepada

Ras0lull6h ffi .

* Dan masih ada beberapa surat lain lagi yang
Ras0lull6h ffi kirimkan kepada para raja dan
tokoh yang masih belum memeluk Islam.

Tetapi al-Baji 'SV, mengkritik bagian awal
dari perkataan ad-Dawudi, yaitu bahwa orang
yang mendapatkan gangguannya, maka dia
tidak berdosa dengan tidak rirengingkarinya,
jika dia telah mengingkari dengan hatinya. Atau
dia mengingkari kemungkarannya dengan cala
yang bisa menghindarkan dirinya dari gangguan
si pelaku kejahatan. Dan kemungkinan yang
dimaksudkan dengan "istirahatnya manusia

darinya" adalah karena kezhalimannya yang
menimpa mainusia (telah terhenti). Sedangkan
" istirahatnya bumi darinya" karena perbuatannya
yang merampas bumi, menghalanginya dari
hak bumi, dan dia mempergunakan bumi untuk
perkara yang tidak selayaknya. Sedangkan
"istirahainya binatang" karena perkara yang
seharusnya tidak boleh dilakukaru yaitu (seperti)
melelahkannya. WaIIahu a'lam." (Fathul Bari, no,
hadits 65tz).

Sedikit penjelasan ini semoga bisa menghibur
orang yang tertimpa musibah kehilangan orang
yang dicintainya. Waltahul Musta' an. $$

PETAJARAN DARI KISAH

a. Pengiriman surat ini menunjukkan bahwa
Islam diturunkan untuk manusia seluruh
alam. Oleh karena itu, merupakan kewajiban
Ras0lull6h ffi untuk memperkenalkannya dan
mendakwahkannya kepada seluruh manusia
dengan memanfaatkan sarana dan pra sarana
yang ada kala itu.

b. Penolakan sebagian raja atau tokoh terhadap
Islam itu disebabkan oleh kecintaannya
terhadap kekuasaan, kesombongan atau
karena tertekan, bukan karena mereka menolak
Islam itu sendiri.

c. Sebagian penguasa yang menyatakan
keislamannya diperintahkan oleh Ras0lul16h

ffi untuk tetap di wilayahnya. Ini menunjukkan
bahwa Ras0lull6h {$ memiliki siasat dan
taktik yang bagus dan sangat pandai dalam
mengatur banyak urusan.{}

DISARIKAN DARI:

- as-Sirqtun Nabawiyah f Dhau'il
Ashliyynh.

- ai-Rahiqul Mnkhtfim.
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unggub Syariat Islam adalah syariat yang
indah, karena membedakan orang yang
berbuat baik dengan orang berbuat buruk.

Allah ui berhrman:

Apakah patut Kami menjadiknn orang-orang Islam itu
sama dengan para pelaku dosa (QS. al-Qalam/68:35)

Islam juga merupakan syariat yang mulia dan
perkasa, karena ia akan menjadi sangat ramah
dan penuh rahmat terhadap pemeluknya yang
taat, sebaliknya menjadi tegas, adil, dan bijaksana
terhadap pemeluknya yang tidak menjalankan
syariatnya. Allah ast berfirman:
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Kabarkanlnh kepada hamba-hamba-Ku, bahwa
sesungguhnya Aku-Iah Yang Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang, dan bshwa sesungguhnya azab-Ku
adalah nzab yang sangat pedih. (QS. al-Hijrlry:49-5o)

Dan Islam juga merupakan syariat yang
rnhmatan lil alamin, penuh rahmat dalam segala
afurannya. Hanya saja, bentuk rahmat tersebut
berbeda-beda, antara mereka yang taat, dengan
mereka yang maksiat. Ingatlah kembali firman-
Nya:

-:'r2-' .1r .} 4s Gf;s
Rahmat-Ku itu meliputi segala sesuatu (QS. al-
NrdflT:t56)

Begitu pula sabda Nabi ;tg :
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Sesungguhnya AilAh menggariskan kebaikan

segala sesuatu (HR. Muslim, no. 36t5)

Inilah kemuliaan dan keagungan Syariat
Islam, namun demikian, puru -usuh Allah
6"6i selalu ingin menjatuhkan Agama Islam,
diantaranya dengan cara mencari-cari Syariat
Islam yang dapat mereka jadikan sebagai sasaran
kritikan untuk menjatuhkarL yang salah satunya
adalah Syariat Hudfid.

Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan
sebelumnya, yang merupakan usaha kecil
dari penulis untuk menjawab banyak syubuhat
yang dikemukakan para musuh A[ah dalam
menjatuhkan Syariat Hudfrd tersebut. Semoga
Allah Mi. memberikan taufiq-Nya kepada kita
semua.

5. Penegakan HudAd, hanya menambah
bencana, dan tidak akan memperbaiki
keadaan.

Misalnya, pada kasus pembunuhary hukuman
qishash tidak akan mengembalikan nyawa orang
yang sudah mati, bahkan akan menambah jumlah
kematian. Pada kasus perzinaan, hukuman
cambuk atau rajam, tidak akan mengembalikan
kehormatan si pelaku. Pada kasus orang yang
murtad, hukuman potong leher, tidak akan
mengembalikannya kepada Islam.

]awaban:
I Sebagai seorang yang berimary kita harus

yakin bahwa Alhh Mi dan Rasul-Nya



tidak akan memutuskan suatu hal, kecuali
kemaslahatannya jauh lebih besar, dari pada

mafsadatnya. Setiap ada perintah, pasti ada

hikmah dan maslahat yang besar di baliknya,
walaupun kadang akal sebagian.oran$ tidak
mampu menalarnya, karena keterbatasannya.

Kita harus tahu, bahwa syariat hudtLd ini
adalah keputusan A[ah Yang Maha Hikmah,
dan keputusan itu tidak lain bersumber dari
pengetahuan-Nya Yang Maha Luas, belum
lagi Dia juga sangat menyayangi makhluk-
Nya melebihi sayangnya ibu kepada anaknya

sebagaimana ditegaskan oleh Ras0lullAh

M (HR. al-BukhAri: 5gg9 dan MuPlim:
2754).Sungguh tidak mungkin, AllAh Yang

Maha Hikmah, Yang Maha Luas Ilmu-Nya,
dan sangat menyayangi' makhluk-Nya
memutuskan sesuatu yang hanya menambah

bencana saja. Sungguh tidak mungkin Dia wt'

memutuskan sesuatu yang rnafsadatnya lebih
besar daripada maslahatnyd.

Sedangkan pemahaman yang mengatakan;

bahwa syariat hudfid ini hanya menambah

bencana, datangnya dari makhluk yang
tidak ma'shum, nalarnya terbatas, dan sering

menilai sesuatu berdasarkan kapasitas dan
lingkungannya.

]ika demikian keadaannya, tentunya
keputusan Allah Mj harus didahulukan,
dan diyakini kemaslahatannya. Adapun
ketidak-tahuan manusia tentang hikmah dan

-qraslahat tertentu di baliknya, maka itu semua

bersumber dari keterbatasan nalar manusia.

I Dalam Syariat Islam -begitu pula dalam
peraturan lainnya- suatu hukum tidak harus

murni kemaslahatary tapi sudah cukup
apabila kemaslahatannya lebih besar daripada
mafsadatnya. Misalnya, ketika menerangkan

tentang khamr dan judi yang diharamkary
Allah ao, berfirman:
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Mereks bertanya kepadamu tentang khamer dan

perjudian ?Katakanlah, " P sda keduanya terdapat

dos a y an g b esnr dan b eb er ap a manfaat b agi manusia,

tetapi dosn kedunnyn lebih besar dari manfantnya" '

(QS. al-B aq ar ah I z: ztg)

Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa
diharamkannya khamr dan judi, tidak
murni karena kemaslahatan, tapi ada juga

mafsadatnya, waiaupun prosentasinya lebih
kecil. Mafsadat itu berupa hilangnya beberapa

manfaat yang ada pada keduanya akibat dari
larangan ini.

Begitu pula Syariat hudftd, itu tidaklah mumi
kemaslahatary tapi ada mafsadatnya yang

prosentasinya lebih kecil. jika boleh dimisalkan
dalam dunia dagang, maka itu seperti orang

yang ingin meraih untung roo juta dengan

mengorbankan ro juta, tentunya ia tetap

melihat hal tersebut sebagai keuntungan besar,

dan akan melangkah untuk mendapatkannya'

Lihatlah pada hukuman potong leher dalam
qishash,memang harus ada yang dikorbankary
tapi itu akan menjaga nyawa orang banyak'
Karena jika qishash tidak ditegakkary sangat

mungkin terjadi pertumpahan darah antara

kedua belah pihak, dan tentunya akan

mengorbankan lebih banyak jiwa yang tidak
bersalah. llka qishash tidak ditegakkary maka

pembunuhan akan mudah dan sering terjadi,
karena minimnya rasa takut saat melakukan
pembunuhan. Bukankah ini merupakan
mafsadat yang sangat besar ? Tak diragukan
lagi, mengorbankan satu nyawa yang bersalah'

lebih baik daripada membiarkan nyawa
banyak orang yang tidak bersalah menjadi

korban ?!

Belum lagi maslahat untuk Pelaku
pembunuhan, dengan dibunuhnya ia sebagai

qhisash, maka dosa akibat pembunuhannya
telah tertebus, sehingga dia tidak akan disiksa

lagi di akhirat karena dosa pembunuhannya
itu, padahal kita tahu; siksa di akhirat jauh

lebih berat dari pada siksa di dunia.

fuga, orang yang menyadari dan tahu pasti
bahwa dirinya akan dibunuh atau diekskusi
mati, biasanya akan mengisi sisa hidupnya



dengan banyak beribadah dan banyak
bertaubat. Ini jrgu merupakan maslahat
lain yang sangat besar bagi si pelaku ... Dan
tentunya masih banyak maslahat lain yang
tidak mungkin disebutkan semua dalam
tulisan ini.
Lihat pula pada kasus perzinaan, hukuman
cambuk dan rajam, akan bermanfaat bagi
pelakunya, dan juga bagi masyarakat luas.

Dengan ditegakkannya hukuman itu kepada
pelaku perzinaary maka pelakunya akan
terhapus dosa besarnya, dan pada hukuman
cambuk, bila pelaku masihhidup, tentu ia juga
akan jera untuk mengulanginya lagi.

Sedang di antara maslahatnya untuk
,masyarakat luas; mereka akan terbebas dari
keburukan pelaku perzinaan. Mereka juga
akan menjadi masyarakat terhorma! amary
dan tidak tergoda melakukan keburukan yang
sama.

Adapun pada hukuman mati bagi orang yang
murtad, maka hukuman mati itu akanberguna
untuk menghentikan perbuatan buruknya.
Kita sudah tahu, perbuatan buruk orang kafir
akan semakin menambah siksanya di akhirat,
sedang perbuatan baiknya akan sia-sia tanpa
pahala.

Hukuman itu juga sangat berguna untuk
melindungi agama dan akidah masyarakat

-- luas, hukuman itu akan melindungi mereka
dari kekufuran. Sehingga dengan demikian,
berarti mereka akan terlindungi dari azab
neraka yang abadi. Sungguh ini merupakan
maslahat yang sangat besar bagi mereka.
Bukankah tujuan utama hidup di dunia ini
untuk beribadah ? Padahal setelah diutusnya
Nabi Muhammad M ibadah tidak akan
diterima kecuali dengan agama Islam yang
dibawaolehbeliau ffi .

I Ada juga hudud yang dapat rirengembalikan
kehormatan seseorang/ misalnya baddul
qadzf (hukuman cambuk 8o kali bagi orang
yang menuduh orang lain berbuat zina, tapi
dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi saat
diminta). Saat seseorang dituduh melakukan
perzinaary tenfu nama baik orang ifu akan
jatuh dan hancur. Namury nama baiknya akan

kembali saat tuduhan itu tidak terbukti, dan
si penuduh mendapat hukuman cambuk di
depan khalayak ramai.

Begitu pula hukuman rajam, ia bahkan dapat
meninggikan derajat orang yang dirajam
tersebut menjadi sangat mulia. Renungkanlah
sabda Nabi Muhammad M kepada wanita
dari suku Ghamidi yang meminta ditegakkan
hukuman rajam untuk dirinya :

,Ff ,,0'e3'J1,L4id.f 41 rau l) / v-/. v-.

jJ;I '{.f ar+r .F: ,fiZr; \$l
4)i q;4,>tt+ Ji'u

Sungguh dia (wanita ini) telah bertaubat dengan

suatu taubat yang jika taubat itu dibagikan
kepada Zo orang penduduk Madinah, tentu akan
cukup bagi mereka. Adakah engkau dapati taubat
yang lebih afdhal (lebih baik) daripada taubatnya
dengan menyerahkan dirinya kepada AilAh v,r ?

(HR. Muslim:32o9)

6. Penegakan fundfrd bertentangan dengan
kebebasan hidup bermasyarakat, dan
pemaksaan kehendak kepada orang yang
tidak sependapat dengan hukum itu.

|awaban:

I Islam sangat menghargai kebebasan,
tapi kebebasan untuk berbuat baik, bukan
kebebasan untuk berbuat buruk atau
kejahatan. Dan penulis yakin, tidak ada aturan
yang memberi kebebasan kepada semua orang
untuk melakukan kejahatan. Itulah sebabnya
banyak kita temukan sanksi-sanksi dalam
setiap peraturan dan undang-undang.

Jadi tidak benar, jika dikatakan bahwa
penegakan budfid bertentangan dengan
kebebasan hidup bermasyarakat secara
mutlak. Yang benar, penegakan hudfid
bertentangan dengan kebebasan melakukan
kejahatary dan itu ada dalam semua peraturan.
Yang berbeda adalalu manakah yang dianggap
sebagai perbuatan buruk ? Tentunya tidak
ada yang lebih tahu jawaban dari pertanyaan

Ie jtlr
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ini melebihi Ailah {4 . Sehingga jika AllAh

Mj telah memutuskan bahwa perbuatan
ini buruk, dosa besar, dan ada hukumannya
secara khusus, maka itulah yang benar dan

harus didahulukan.

Demikianlah sy ariathudfi d iri, semua hukuman
, tersebut datang dari AllAh Mi , dar' tidak ada

yang lebih tahu tentang hukuman yang paling
pantas untuk kejahatan itu melebihi AllAh ts
. Sehingga sudah seharusnya syatiat budild
ini diterapkary tidak lain untuk mewujudkan
kemaslahatan tertinggi bagi urriat manusia,

baik di dunia maupun di akhirat.

O Adapun pernyataan, "Penegakan budttd. ini
merupakan pemaksaan kehendak kepada

orang yang tidak sependapat", maka itu
hanyalah tuduhan yang' berat sebelah.

Kenapa hanya dituiukan kepada syariat

budftd ? Bukankah semua peraturan harus

diterapkan pada semua individu yang berada

di bawahnya ?! Siapakah yang rela kehilangan
nyawa ibu, atau bapak, atau istri, atau suami,

atau orang-orang tercinta lainnya tanpa ada

balasan setimpal kepada pembunuhnya ?!

Bukankah dengan menerapkan-hukuman
kurungan penjara saja jtgu merupakan
pemaksaan kehendak kepada orang yang
tidak sependapat ?!

Bukankah memaksakan kehendak Alldh v; -

t_
t- yang sudah pasti benarnya - itu lebih pantas,

daripada memaksakan kehendak makhluk
-yang sudah pasti salahnya jika menyelisihi
keputusan Allah Mi -?! Sungguh segalanya

telah jelas, bagi mereka yang berpikir dengan

hati nurani yang jernih

7. Penegakanhudfid untuk mereka yang murtad'
bertentangan dengan norma kebebasan

beragama, dan pendorong tumbuhnya sifat
munafik dan orang-orangnya.

fawaban:
l} Tidak ada pertentangan antara norma

kebebasan beragama dengan hukuman mati
bagi orang yang murtad. Karena Islam tidak
memaksa mereka yang belum masuk Islam
untuk masuk Islam. AllAh w; berfirman:

( .-z t > a.j. /-./+

.- Nl : r 't;, 'J I ,'r.iL) iJ/ r v"'

Tidak nda paksann untuk (memasuki) ngama

(lslam); sesungguhnya telah ielas jalan yang benar

daripada jalnn yang sesnt. (QS. al-Baqarahlz:256)
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Dan jiknlau Rabbmu menghendaki, pastilah setnua

ornng yang ada dimuka bumi beriman seluruhnya,

Maka npakah kamu (hendak) memaksa manusia

supaya mereka menjadi ornng-orang yang beriman

semuanya? ! (QS. Yunus lrc:99)

-b--t=,i -;1 .: .2-t !.-if
UW l, L; ;r*e -c,\J J:l ieJ '

'- l)-7: -;:
J4\-I9 e tJ 

--.r3
Dan katakanlah, "Kebenaran itu datangnya dari

Rabbmu; maka barangsiapa ingin (berimsn)

hendaklah ia berimnn, dan barangsiapa yang ingin
(kafir ) b i arl ah i a kafir " . (QS. al-Kah h I rB: zg)

,, -.Lt t '
':r. it) J:tQ;t

tlntukmu agamamw dan untukku agamaku.

(QS. al-Kafirunlrc9:6)

Adapun bagi orang yang sudah masuk Islam,

maka syariat Islam harus berlaku baginya,
siapapun dia tanpa pandang bulu, dan di
antara syariat tersebut adalah sabda Nabi
Muhammad gg ,

B ar angsiap a mengganti agamany a, maka bunuhlah

din (Hi(. BukhAri, no.2794)

Hukuman itu juga baru akan diterapkan,
apabila si pelaku murtad telah dinasehati dan

diminta untuk bertaubat, dengan harapan

ia akan kembali menjadi Muslim yang baik
kembali.



I Penegakan syariat Islam -yang diantaranya
syariat hudild-, adalah suatu keniscayaan.
Itu tidak bisa ditinggalkan hanya karena
akan menimbulkan sifat munafik dan orang-
orangnya. Itulah yang dicontohkan oleh
RasCrlullAh M semasa hidupnya, meski
ada orang-orang munafik, beliau ffi tetap
menegakkan syariat budfid ini.

I Tidak benar pula, bahwa penegakan syariat
hudfid ini, dapat mendorong sifat munafik
dan orang-orangnya. Yang benar, jika Islam
semakin kuat, maka semakin banyak orang
yang takut menampakkan permusuharmya
terhadap syariat Islam. Sebaliknya, saat Islam
melema[,maka semakin banyak orang yang
berani terang-terangan menjatuhkan Islam.

Dan kenyataan itu tidak menjadikan kita
berusaha melemahkan Islam. Karena mafsadah

lemahnya Islam dan terang-terangnya para
musuh A[ah Mi menjatuhkan Islam, jauh lebih
besar dan lebih berbahaya.

8. Hukuman dalam syariat budfid sangat identik
dengan kekerasan.

Iawaban:
I Kita tahu bahwa hukum budid merupakan

hukuman bagi pelaku dosa-dosa besar.
Hukuman-hukuman Lt\ hanya dijatuhkan
kepada pelaku kejahatan-kejahatan kelas

- tinggr, sehingga sangat tidak adil dan sangat
tidak bijaksana, apabila hukumannya tidak
keras.

I Syariat Islam juga telah menempuh cara yang
halus, dengan banyak memberikan nasehat
dan menjanjikan pahala bagi mereka yang
meninggalkan kejahatan-kejahatan tersebut,

Fn**n*n maJakh,
bundel, Ffiket

*s-$unnah, kun{lr**si
pembayaran & iklan,

hubungl:

0ilfl rsss Hr

lxfs &k*nfirmssl
m€sal€t k€*ggRan,

pel*nggafl haru,
paket dakwah,

fiubungl:

glnffitftxl

lelghinan majatah
ata$ pesfiRan

{ekspedisi},
hubungt;

siffi"fsg t*ts
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begitu pula memberikan ancaman-ancaman
siksa akhirat bagi mereka yang tetap nekad
melakukannya. Sehingga syariat buditd ini
memang dikhususkanbagi met'eka yang sudah
tidak mempan lagi dengan cara yang halus,
sehingga memang harus diberikan hukuman
yang keras.

I Kita harus tahu juga bahwa hukuman dalam
syariat Islam, tidak hanya berupa budfid,

. ada juga hukuman ta'ztr yang bentuk dan
penentuan kadarnya dikembalikan kepada
keputusan seorang qadhi (hakim). Ta'ztr ini
bisa berupa hukuman ringary bisa pula berupa
hukuman berat, tergantung jenis pelanggaran
yang dilakukan. Namun syariat ta'ztr ini,
hanya boleh diterapkan pada pelanggaran-
pelanggaran yarrg belum ditentukan
hukumannya dalam syari'at budfid.

Intinya: orang yarrg mengatakan;
"Hukuman dalam syariat hudfid sangat identik
dengan kekerasan", sama dengan orang yang
mengatakan: "Hukuman untuk kejahatan kelas
tinggi sangat identik dengan kekerasan". Dan ini
bukanlah kekurangary sebaliknya ini merupakan
kelebiharu karena itu berarti menentukan sanksi
sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukary
dan tentunya AllAh-lah yang paling tahu tentang
bentuk dan kadar hukuman tersebut.

Sekian tulisan tentang penegakan syariat
hudfid dalam ajaran Islam. Semoga Ailah wi.

menjadikannya bermanfaat bagi penulis maupun
pembacanya, dan semoga AllAh Mj" akan
menjadikannya terwujud di negeri ini. Sungguh
segalanya ada di Tangan-Nya, dan Dialah Yang
Maha Berkuasa atas segala sesuatu, serta Maha
Mendengar doa para hamba-Nya.{}
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Jamaah Jum'ah rahimakumulldh.

Kita kadang mendengar ada orang mengakhiri

hidupnya dengan bunuh diri melalui berbagaicara;

Ada yang menenggak racun, terjun dari ketinggian

atau membiarkan dirinya tertabrak kendaraan. Si

pelaku berharap bisa lepas dari permasalahan dan

kesulitan hidup yang menghampirinya. Sebuah

dugaan yang sangat keliru. Karena kenekatannya

telah menyeretnya kepada penderitaan yang

dahsyat berupa adzab dari Allah &"

Seandainya seseorang mengetahui dan

menyadari arti hidup bagi dirinya, niscaya bunuh

diri adalah sesuatu yang tidak akan pernah

terlintas dalam benaknya. Bagaimana mungkin

seorang yang mengaku Muslim mengakhiri

hidupnya sendiri, sementara dia mengimani

bahwa ada kehidupan kekal yang menunggunya

dan menuntutnya untuk mencari bekal sebanyak-

banyaknya ?! Masa hidup di dunia yang singkat

ini merupakan kesempatan meraih bekal dan

penentu kehidupannya selanjutnya. Bahagia dan

sengsaranya bergantung dengan kehidupannya di

dunia.

Oleh karena itu, kita dapatkan banyak hadits

Nabi M yang melarang kita untuk berangan-

angan mati. Karena kematian itu memupus

segalanya, menutup kesempatan bertaubat

dan menghilangkan kesempatan berbuat baik.

Ras0lull6h ffi bersabda :

3rsiii* (* sL, e lJt'JU J61
,j*.iiaiu6ti

Jonganlah solah seorann O"r, *rron ."nnr'rn^L
kemotion ! Jiko dio orang baik maka io biso

menambah keboiknnyo dan iiko ia orang yang

berbuot soloh moko io bisa bertaubot dori

kesalaha n nya (H R. al-Bu kh6ri).

Dalam Shohih Mutslim, disebutkan bahwa Nabi
g; bersabda :

t"ro'lti'&'u.#ti; V
J- 9 J V/J

Jonganlah solah seorong dari kolion menginginkan

kemotion don jonganlah ia berdoo (memohon

kemation) sebelum kemation mendatanginya.

Sesungguhnya jika saloh seorong kalian telah mati,

mako terputuslah omalannya don sesungguhnya

umur seorong Mukmin hanyo okon menombahkan

kebaika n nyo (H R. Muslim)

,PUYrd:!:o:;JtJ;k1 Je\
tF'n; 'g;:t 
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Al-H6fizh Ibnu Rajab 4\:5 mengatakan,
"Dalam hadits ini disebutkan sebab larangan
menginginkan kematian yaitu jika ia termasuk
orang baik maka diharapkan dia bisa menambah
kebaikan selama masih hidup, dan jika ia termasuk
pelaku dosa maka diharapkan ia bisa bertaubat
dari dosa-dosanya..;'(Syarhu Hadits Ammar bin
Yasir).

Jamaah Jum'ah rohimokumulldh.
Dalam kesempatan hidup yang panjang,

seorang Muslim bisa menjadi manusia terbaik,
apabila usianya di gunakan untuk beribadah
kepada All6h w . Ras0lull6h ffi pernah ditanya :

;k'p-ri'F iv'jt iv";o .,61 6i

derajatnya di sisi All6h u& dan tentunya itu lebih
baik bagi seorang Muslim.

Ada yang mengatakan dihadapan seorang
Ulama salat 'Alangkah baikhya kematian",
Mendengar perkataan ini, Ulama salaf itu
mengatakan, "Wahai anak saudaraku ! Janganlah
engkau mengatakan demikian I Sesungguhnya
hidup sesaat yang engkau gunakan untuk
beristigfai (memohon ampun) kepada All6h lebih
baik dari kematian saat ini." (Lihat Syarah Hodits
Ammar bin Yaiir)

Apa yang dikatakan oleh Ulama salaf tadi,
sesuai dengan yang disabdakan Nabi Muhammad

# , ketika beliau .1!g ditanya oleh sahabat yang
mulia Thalhah eg tentang tiga orang yang masuk
Islam kemudian mereka diutus oleh Nabi ;{is untuk
keluar berperang. Dua di antara mereka gugur di
medan perang dan mati syahid dan yang ketiga
mati di tempat tidurnya. Kemudian Thalhah ets
melihat mereka bertiga dalam mimpi dan melihat
orang yang mati di tempat tidurnya berada di
depan temannya yang meninggal karena syahid.
Setelah Ras0lull6h M mendengarkan cerita
Thalhah gb , beliau ffi bersabda :

^i 
lrrt J2)ik1 J.{ 1t'cof;IY,

;v'r;F iv * i6 y u,$l
,9 1.2 //

&u Ju

Ik
"siopakah monusia terbaik ? Beliu tffi bersabdo,
"(yaitu) orong yong umurnyo panjang dan
melakukan amalan shaleh." Penonyo bertanya
(logi), "Siopo mqnusio yang poling buruk ?" Beliau

M berso.bda, '(yaitu) Yong 
'berumur 

ponjong
sementara amal perbuatonnya buruk". (HR. at-
Tirmidzi)

Kaum Muslimin rahimakumullilh.
Sebagian salaf menangis ketika mendekati

sakorotulhtaut. Mereka menangis bukan karena

menyesal tidak bisa mengumpulkan .harta

sebanyak-banyaknya atau bukan karena tidak bisa

menggapai jabatan yang tinggi. Mereka menangis
karena tidak lama lagi kesempatan untuk beramal
shaleh akan terputus dan mereka tidak bisa
merasakan lagi nikmatnya bangun di tengah
malam dan bersimpuh di hadapan AllAh dan
merasakan nikmatnya bertaubat 'dan menangis
karena teringat dosa-dosanya.

Saudara-saudaraku seiman !

Alangkah bahagianya orang yang masih diberi
umur oleh All6h etj. dan dia menggunakannya
untuk beribadah kepada All?th utt . Karena sisa usia
yang digunakan untuk beribadah bisa mengangkat

Ni;
Apo yong engkau ingkori dari yang engkau lihat
itu ? Tidak ado seorangpun yang lebih mulio di sisi
AII6h dori seorong Mukmin yong menghobiskan
umurnyo dalam tslam dengan bertasbih, bertokbir'
dan bertohlil (HR. Imam Ahmad dan di shahihkan
oleh Syaikh al-Albani ,W" 

)

Di riwayat yang lain disebutkan :
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"Bukonkoh io teloh hidup setohun setelah

mereko ?" Mereko (para shahabat) meniowob,
"Benar" (Rasulutlah ffi bertonyo logi), "Bukankoh

ia telah bertemu dengan bulan Romadha.n lalu

ia berpuasa ?" Mereka (para Sahabat) meniawab,

"Benar"(Rosululloh ffi bertonyo logi), "Bukankah

dia shotat serta suiud sekion kali selama sotu

tohun penuh ?" Mereka mengotakan, "Benar" lalu

Ras0lull6h M bersobdo, "Jorak deraiat ontoro

kedunya adatoh (seperti) iarak langit don bumi".

(HR.lmam Ahmad dan Ibnu Majah).

Jamaah Jum'at yaPg kami muliakan !

Dari beberapa hadits di atas kita bisa renungkan

betapa sisa umur yang kita miliki ini sangat

berharga. Selama masih hidup berarti kesempatan

untuk mencari kemulian di sisi AllAh Mj masih

terbuka. Oleh karena itu, marilah kita gunakan sisa

umur kita untuk melakukan amal kebaikan agar

deiajat kita disisi Allah w; semakin tinggi.

Semoga kita termasuk orang orang yang

diberikan taufiq oleh Allah untuk menghabiskan

sisa sisa umur kita untuk melakukan kebaikan.

;qr S1SJ alT ).*iS rW v i";i

&1t : Pr i';t;;;*u ;;*rAr
[....KHUTBAH KEDUA....]

"GrJ\ & ? v.;';ltSt>,*:t', Fjti)iA
:kvi,t*Yr 63 a;,^r5 $ *S ;a+:i

Kaum Muslitin, rriirnrkumullah !

Walaupun Ramadhan, telah berlalu, bukan

berarti kesempatan beramal shaleh telah pupus.

Jika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah

w& , tidak lama lagi kita akan memasuki bulan

yang memiliki keutamaan tersendiri yaitu bulan

Dzulhijjah. Rasulullah ffi bersabda :

^i 
iL,U1 ,#4';;lr j;jr r() cY

iS iui i;: v"t iv" Jrr ,(i I z* ;:J J. !"

:ki k,i,i i;:it,' 
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W e:Vt
,V:ly.4lji W e3.t,ts'rus*

t€,1t"c'O;?l rtlr *t;
Tidak oda hari-hori yong amalon sholeh kalo itu

Iebih dicintoi oleh AIIah dibondingkan sepuluh hari

ini (awal bulon Dzulhiiiah)!' Para Sahabot bertonyo,
'"Wahai Rasululloh, tidak iuga iihad di ialan Allah

wj" ?" Rasulullah ffi meniawab, "Tidakiugaiihod

di jaton Alloh , kecuoli orong yong keluar beriihad

dengan harta dan iiwanyo lolu tidak ada kembali

soma sekali!'

Inilah kesempatan-kesempatan emas yang

harus kita pergunakan untuk meraih derajat tinggi

di sisi Allah Mj . Semoga Allah wj senantiasa

memberikan taufiq-Nya kepada kita dan

memberikan kemudahan kita untuk melakukan

hal-hal yang bisa meningkatkan derajat dan

menghapuskan dosa-dosa kita.

t^s r#-:4i,*SF Jtk'g:r
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Karya, Syaikh al-Allamah al-Faqih, Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah as-Sa'di
Diberi pengantar oleh :

0 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Shalih al Utsaimin
(Ulama Besar dan Salah Seorang Murid Penulis)

@ Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al -Aqil,
(Mantan Ketua Dewan Tetap Majelis Mahkamah Agung Saudi Arabia)

Ditahqiq oleh : Sa'ad bin Fawwaz ash-Shumail

Keunggulan Taftir al Qur'an as Sa'di
V Gaya bahasayangsederhanadan jelassehinggamudahdi pahami olehorangyangberilmu

maupun orang awam.
M Menghindari kalimat-kalimat sisipan dan bertele-tele yang tidak ada manfaatnya kecuali hanya

akan membuang:buang waktu.
M Menghindari penyebutan perselisihan pendapat kecuali perselisihan yang mendasar yang

harus disebutkan
M Tegak di atas manhaj as-Salafash-Shalih yang merupakan asas dalam akidah yang lurus.
EI Detil dan rinci dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan yang ditunjukkan oleh ayat-ayal

berupa faidah, hukum-hukum, dan hikmah-hikmahnya.
EI Salah satu Tafsiryang direkomendasikan oleh banyak ulama

Perkataan Para Ulama Tentang Taftir Al Qu/an as Sa'di

Syalkh Muhammad Nashlruddln al-Albanl ,;lW be*\ald,'Sebotos telooh sayo tehodop tofsir beliou ini, Jelos bagi saya bohwo beliou odoloh seorong
'penglajiyong xlektif berdosorlan laldoh-koidoh Syoi'ol don heliou somo sekoli bukan seorongyong koku dsnfonotik'

Al-Allamah fbnu lJtsalmln .iill9 berl<ata 'Seungguhnyo tofsir Syoikh Abdunohmon bin Noshir os-So'di, yong befiudul Toisir ol-Korim orRohmon Fi Tafsir
Kolom ol-Monnon inl, odaloh dl ontorc tofsf Nling bolb koreno memiltki kelstlmewoon yong bonpk Untuk itu soya memberi soron kepodo orongorong yong
hendok memillkl buku tofsir agor frdok ketnggolon untuk mengolekl perpustokoonnyo dengon buku tofsir yong behorgo ini'

$6lkh Abdullah bln Abdul Aztz al -Aqll berkata Tofsfi yong ntu ini termosuk di ontorc toftfi yong Nling mendotongkan monfoot don yong poling mudoh
dimengerti, lareno gayo bohonnyo yong mudoh, stuffiut lnng xderhono, don mokno yong Jelos, terlepas dafi keruwetan, cerito<ertto riwoyot Ahli ol-Kitob
(lsro'iliyo0don permoslohon-Wmosalohanlrobseilo pembshasontentongperbedoon pendopot'

Mosih turryok pe*otoon ulomo loinnyo *perti, Spikh Abdul Aziz hin Boz Stnildt Abdunazzoq Afifi, dll.

Syarah Lum'atul I'Uqad
W lollaritlld ttr S[dr.HtbdBin

Rp.85.000,- (HC)

Fatwa-Fatrm Tenbng Wanh
Syaikh Abdul Mz bin Ba4 dll

Rp. 120.00Q- (Hc)
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Bqini Seharusnya l@adi Guru

Fu'ad l*n Abdul Azh asyffallnrb
Rp. 24.000,- (SC)

Bioorafi 6O Ulama
Ahlus Sunnah
Syrfih Ahnad Fadd
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Dr, lli lldlarunad r$dtall$i

lrlukhtasar
lrlinhajul Qashidin

fF[nam Ihu $damah aFtlaqdd

4ll XankEdsl* tlen*a Yang Dicjnbillhh
Serdulbn al{M'an dan as$nmlr

trbdul Adrim ffi Badawi aFl(halafi
Rp, 110.000,- (HC)Rp. 159.000,- (llc) Rp. 130.1Xt0,- (HC)
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Penjelasan Tentang
Hakika9 Pokok-pokok

Dan Buah Iman
tnh tDdurdnar lh ta$e arSr'fi

Rp.l8.OOO,-(SC)

Sfdt Hatl & Umrah llabi *
flt lfrtlnnrd hd*nd0r *lhi

Rp,24.000,-(SC)

Cinta Rasul s
ltfrnitOlcldihndrnn#*m

Syaith Shalih d-Fauan, dll.
R.p. 32,000,- (SC)
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GAMPANG! Dengan menjadi mitra Reseller Al-Manar Herbafit,

Anda bisa memperoleh itu semua bahkan lebih:

L. Net Profit upto40%
2. ROf (Return of lnvestment)dalam l bulan*

3. Jaminan Stabilitas Harga Produk :i,'

4. Ada Program Pendampingan & Pengembangan

5. FREE Fasilitas Marketing setiap Order

6. FREE Buku Panduan Usaha

7. Berpeluang besar meraih bonus
(tonpa diundil

8. Bisa dijala nkan nyambi dengan Pekerjaan Utama

9. Anda dan Keluarga jadilebih Sehattanpa boros Biaya

10. Bisnis yang dikerjakan dengan M U DAH

*Asumsi penjuolon 2 produk per hori

"Umroh dan Motor"

1. Brosur/Flyer 100 eksemPlar

2. Poster 20 eksemPlar

3. Spanduk 1 buah

4. Buku Panduan Usaha

5. Bebas Ongkos Kirim

6. Keikutsertaan Program Bonus
,AFIAFRIZE,,

Biaya Paket
lsiPaket
. Afiafit
. Aff. Gurah
. Aff. Ratic
. Aff. X-Tra
. Aff. Diarol

1 Juta
Produk Senilai l Juta

15 pcs lHerbalKanker]
5 pcs [Herbal Pernafasan]

: 2 pcs [HerbalAsam Urat]

: 2 pcs [HerbalVitalitas]
:2pcs [HerbalDiabetes]

Gabung sekarang dan raih hadiahnya:

Cukup melakukan pembelian 50 pcs Afiafit setiap bulan selama setahun, maka Anda langsung dapat

Koin Dinar [Emasltanpa diundi. Begitupula dengan hadiah lainnya dan berlaku kelipatannya.

Hubungi :0812 1553 2(xr0 | 0878 37792OW I 08 57 47 37 2oo0


